
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DE FONTES 

SUPERFICIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

ENTRE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO A SEGURANÇA HÍDRICA 

DE IPORÁ (GO) 

 

 

 

 

 

DERICK MARTINS BORGES DE MOURA 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GO 

2021



 

 

 

  



 

 

DERICK MARTINS BORGES DE MOURA 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DE FONTES 

SUPERFICIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

ENTRE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO A SEGURANÇA HÍDRICA 

DE IPORÁ (GO) 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Geografia, no Instituto de 
Estudos Socioambientais da Universidade Federal de 
Goiás, como requisito parcial para obtenção do título 
de Doutor em Geografia.  
Área de concentração: Natureza e Produção do 
Espaço. 
Linha de pesquisa: Análise Ambiental e Tratamento 
da Informação Geográfica.  
Orientador: Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira. 
Coorientador: Prof. Dr. Diego Tarley Ferreira 
Nascimento. 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GO 

2021  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

DEDICATÓRIA 

Essa tese é dedicada aos meus familiares, em especial ao 
meu pai Raimundo Borges de Moura (in memoriam), que 
me transmitiu ensinamentos que servirão para a vida toda. 
À minha mãe Dalva Porto Martins, sempre cuidadosa e 
dedicada na criação de seus dois filhos. Ao meu irmão 
Thiago Martins Borges de Moura, que além de irmão é meu 
melhor amigo. À minha esposa Jéssica Alves da Costa, 
companheira de todas as horas. E à minha filha Maya Alves 
Martins de Moura, que veio ao mundo durante a criação 
desse trabalho, trazendo alegria e força de vontade. Vocês 
foram e são minha motivação nessa trajetória acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O trabalho, embora não seja muito apreciado 

Mas quem trabalha também pode ter valor 

Digo isso porque sempre trabalhei 

E as vezes fui até acidentado 

Mas vivo dele e sou conformado 

E continuo dizendo que o trabalho é sagrado” 

(Raimundo Borges de Moura) 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, professor Dr. Ivanilton José de Oliveira, uma pessoa excelente, 

orientador dedicado, sobretudo amigo para todas as horas. Sem sua contribuição não 

seria possível a realização desse trabalho. Meu profundo agradecimento. 

Ao meu coorientador, professor Dr. Diego Tarley Ferreira Nascimento, que além da 

relação de amizade, muito contribuiu com a construção da tese. Sou muito 

agradecido. 

Aos membros da banca de qualificação e também membros titulares internos da 

banca de defesa, professores Dr. Guilherme Taitson Bueno e Dr. Maximiliano Bayer, 

muitíssimo obrigado pelas contribuições. 

Aos membros titulares externos da banca de defesa, professora Dra. Raquel Maria de 

Oliveira, que foi também minha orientadora de mestrado e o professor Dr. Flávio Alves 

de Sousa, que, além de ter sido meu orientador de graduação, contribuiu com a tese 

em trabalhos de campo e laboratório. 

Aos membros suplentes internos, professoras Dra. Cláudia Valéria de Lima e Dra. 

Patrícia de Araújo Romão, por aceitarem a suplência e contribuir com a tese. 

Aos colegas Wanderlúbio Barbosa Gentil e Assunção Andrade Barcelos, que 

auxiliaram nas medições de vazão. Meus sinceros agradecimentos. 

Ao professor Dr. João Batista Pereira Cabral, que disponibilizou o equipamento ADCP 

para as medições de vazão. Sou muito grato. 

Ao professor Doutorando Valdir Specian, por disponibilizar dados climáticos da 

estação meteorológica da UEG/Iporá. 

Aos colegas de trabalho da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Acadêmica de 

Iporá-GO, em especial ao coordenador de unidade, professor Me. Saulo Henrique de 

Oliveira. 

Aos funcionários da Saneago de Iporá, em especial ao gerente do distrito de Iporá 

Márcio Greik da Silva, por permitir as visitas dos trabalhos de campo. 

Ao amigo Risther Ismael Vargas Paye, por auxiliar nos trabalhos de campo. 

Aos professores e técnicos do IESA/PPGEO – UFG, pelos serviços educacionais 

prestados. 

Sou grato a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para a realização desse 

trabalho. Meu muitíssimo obrigado!! 

 

  



 

 

RESUMO 

O problema de escassez hídrica para abastecimento público vem se manifestando 
com frequência, principalmente devido ao aumento da demanda, provocada pelo 
consumo, e também pela redução da disponibilidade, devido às degradações 
ambientais na fonte fornecedora, além da falta de investimentos e gestão no sistema 
de produção de água. Uma das medidas emergenciais adotadas para assegurar o 
abastecimento hídrico nas cidades é a adoção de um novo manancial para 
complementar o fornecimento. Considerando que a disponibilidade hídrica nos 
mananciais de superfície em bacias hidrográficas adjacentes pode ser diferente, 
influenciada por fatores físicos e antrópicos, esse trabalho propõe uma metodologia 
de avaliação e definição de fontes superficiais de abastecimento público, tendo como 
estudo de caso a análise comparativa entre duas bacias hidrográficas, a alta Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio (BHRSA), que é a única fonte fornecedora de 
água para abastecimento da cidade de Iporá (GO), e a alta Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Santa Marta (BHRSM), propícia a ser fonte complementar ao abastecimento 
da cidade em cenários futuros, visando a segurança hídrica da cidade de Iporá (GO). 
Para isso foram feitos estudos setorizados, porém, concatenados, em oito artigos, que 
juntos compõem a proposta metodológica. No artigo 1 é feita a caracterização 
climática do município de Iporá, tendo como base de dados a série histórica de 
precipitação de 45 anos, dados de temperatura de uma série histórica de 5 anos e 
elaboração do balanço hídrico climatológico. No artigo 2 é feita a avaliação da 
disponibilidade e demanda hídrica do sistema de abastecimento público da cidade de 
Iporá (GO) tendo como base de dados a disponibilidade hídrica do manancial 
fornecedor, representado pelas medições das vazões de forma mensal ao longo dos 
anos de 2017, 2018 e 2019 e a demanda hídrica da cidade, representada pela 
captação de água no manancial para consumo da população, através dos dados do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2019). O artigo 3 
apresenta um estudo de determinação e análise das vazões de permanência e 
outorgáveis das BHRSA e BHRSM, e compara com medidas de vazão realizadas no 
exutório das bacias e, desta forma, avalia a efetividade da metodologia de 
regionalização de vazões adotada na legislação estadual e verifica qual bacia possui 
maior vazão de estiagem. O artigo 4 faz um refinamento do mapa de solos existente 
na BHRSM em escala original de 1:250.000 para a escala de 1:100.000, devido a 
necessidade de compatibilizar a escala do mapa pedológico da bacia em questão, 
com a BHRSA, e assim subsidiar análises comparativas. O artigo 5 tem como objetivo 
caracterizar a geologia e hidrogeologia das BHRSA e BHRSM de forma comparativa, 
para avaliar as influências na disponibilidade hídrica superficial das bacias. No artigo 
6, o objetivo é fazer a caracterização dos solos e aquíferos freáticos nas BHRSA e 
BHRSM de forma comparativa, para dar subsídios na avaliação das influências 
desses aspectos na disponibilidade hídrica superficial das bacias. O artigo 7 tem como 
objetivo fazer a caracterização do uso e cobertura da terra e analisar as mudanças de 
1985 para 2019, nas BHRSA e BHRSM de forma comparativa, avaliando as 
influências desses aspectos na disponibilidade hídrica superficial das bacias. E por 
fim, o artigo 8 faz uma análise morfométrica comparativa das BHRSA e BHRSM, com 
o objetivo de avaliar o comportamento hídrico, conforme as diferenças ou 
similaridades da morfometria dessas unidades hidrográficas. A análise geossistêmica 
dos aspectos físicos e antrópicos evidenciou uma maior propensão ao escoamento 
superficial na BHRSM, proporcionando vazões caudalosas em período chuvoso e 
reduzidas em períodos de estiagem, corroborando com a menor vazão de estiagem 
medida no exutório dessa bacia. A análise integrada demonstra que, mesmo a 



 

 

BHRSM possuir o dobro de extensão que a BHRSA, ela possui características físicas 
e antrópicas que não a tornaria, sozinha, uma fonte suficiente para assegurar o 
abastecimento hídrico da cidade. 

Palavras-chave: Segurança hídrica. Abastecimento público. Bacias hidrográficas. 
Iporá-GO. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The problem of water scarcity for public supply has been manifesting itself frequently, 
mainly due to the increase in demand, caused by consumption, and also by the 
reduction of availability, due to environmental degradations in the supply source, in 
addition to the lack of investments and management in the sistem water production. 
One of the emergency measures adopted to ensure water supply in cities, is the 
adoption of a new source to complement the supply. Considering that water availability 
in surface water sources in adjacent hydrographic basins may be different, influenced 
by physical and anthropic factors, this work proposes a methodology for assessing and 
defining surface sources of public supply, having as a case study the comparative 
analysis between two hydrographic basins, the upper Ribeirão Santo Antônio 
Hydrographic Basin (BHRSA), which is the only source of water to supply the city of 
Iporá (GO), and the upper Ribeirão Santa Marta Hydrographic Basin (BHRSM), 
conducive to being complementary source to supply the city in future scenarios, aiming 
at the water security of the city of Iporá (GO). For that, sectorized studies were made, 
however, concatenated, in eight articles, which together make up the methodological 
proposal. In article 1, the climatic characterization of the municipality of Iporá is made, 
using as a database the historical precipitation series of 45 years, temperature data of 
a historical series of 5 years and elaboration of the climatological water balance. In 
article 2, the availability and water demand of the public water supply system in the 
city of Iporá (GO) is assessed using the water availability of the supply source as a 
database, represented by monthly flow measurements over the years 2017, 2018 and 
2019 and the city's water demand, represented by the abstraction of water for 
consumption by the population, through data from the National Sanitation Information 
System - SNIS (2019). Article 3 presents a study of determination and analysis of 
BHRSA and BHRSM permanence and grantable flows, and compares it with flow 
measurements carried out in the basin exutory and, thus, evaluates the effectiveness 
of the flow regionalization methodology adopted in the state legislation and verifies 
which basin has the highest drought flow. Article 4 makes a refinement of the existing 
soil map at BHRSM from the original scale of 1: 250,000 to the scale of 1: 100,000, 
due to the need to make the scale of the pedological map of the basin in question 
compatible with BHRSA, and thus subsidize comparative analyzes. Article 5 aims to 
characterize the geology and hydrogeology of BHRSA and BHRSM in a comparative 
way, to assess the influences on the surface water availability of the basins. In article 
6, the objective is to characterize the soils and groundwater aquifers in the BHRSA 
and BHRSM in a comparative way, to provide subsidies in the assessment of the 
influences of these aspects on the surface water availability of the basins. Article 7 
aims to characterize the use and land cover and analyze the changes from 1985 to 
2019, in BHRSA and BHRSM in a comparative way, evaluating the influences of these 
aspects on the surface water availability of the basins. Finally, article 8 makes a 
comparative morphometric analysis of BHRSA and BHRSM, with the objective of 
assessing water behavior, according to the differences or similarities in the 
morphometry of these hydrographic units. The geosystemic analysis of the physical 
and anthropic aspects showed a greater propensity for surface runoff in BHRSM, 
providing flow rates in the rainy season and reduced in periods of drought, 
corroborating the lower flow rate measured in the basin's exutory. The integrated 
analysis shows that, even if BHRSM is twice as long as BHRSA, it has physical and 
man-made characteristics that would not, by itself, make it a sufficient source to ensure 
the city's water supply. 
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APRESENTAÇÃO 

A apropriação da natureza pelo homem, de forma não planejada e 

insustentável, vem causando modificações nos sistemas ambientais e produzindo 

mudanças na paisagem, com grandes repercussões nos recursos hídricos. 

Esse problema é agravado ainda mais devido ao aumento da população 

mundial que, segundo a World Population Prospects da Organização das Nações 

Unidas (ONU), é estimada em 7,8 bilhões em 2020, e deve aumentar para 9,7 bilhões 

em 2050 e 11 bilhões em 2100. No Brasil, a população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020) é de 211,7 milhões de habitantes 

em 2020. Com uma população e economia crescentes, é inevitável um aumento na 

demanda e escassez global de água. De acordo com o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2019), o consumo médio per capita de água 

aumentou substancialmente nas últimas duas décadas, causando um aumento na 

captação e uso de recursos de água doce. 

A demanda por uso de água no Brasil também é crescente, com aumento 

estimado de aproximadamente 80% no total retirado de água nas últimas duas 

décadas (ANA, 2018). A previsão é de que, até 2030, a retirada ainda aumente mais 

24%. O histórico da evolução dos usos da água está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento socioeconômico e ao processo de industrialização, de modernização 

da agricultura (especialmente a irrigada) e de urbanização do país. De acordo com 

SNIS (2020), o principal tipo de uso no país, em termos de quantidade utilizada, é a 

irrigação (49,8%), seguido pelo abastecimento humano (24,3%) e a indústria (9,7%), 

que juntos representam 74% da retirada total. Outros usos considerados são o animal 

(8,4%), as termelétricas (4,5%), o abastecimento rural (1,6%) e a mineração (1,7%). 

Os baixos investimentos em infraestrutura hídrica, principalmente nos sistemas 

de produção de água, associados à anos hidrológicos com precipitações abaixo da 

média, podem conduzir a situações de escassez hídrica, como verificado em diversas 

regiões do país nos últimos anos. O crescimento das demandas hídricas no Brasil, a 

partir do aumento da população e das atividades econômicas, contribui para um 

aumento do estresse hídrico, que gera insegurança no abastecimento, sendo 

necessária a adoção de medidas emergenciais que mitiguem os impactos negativos. 

No que se refere ao desabastecimento hídrico, em 2017, cerca de 38 milhões 

de pessoas foram afetadas por situações de crise no Brasil. No Distrito Federal foi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420302869#b1025
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registrada a maior média de pessoas atingidas pelo desabastecimento no ano de 2017 

em função da crise hídrica que se instaurou na capital federal (ANA, 2018). 

Apesar de o Brasil ser um país privilegiado quanto à disponibilidade de água 

doce, a ocorrência é desigual no território, tanto espacialmente quanto temporalmente. 

No estado de Goiás, por exemplo, a precipitação ocorre de maneira sazonal durante 

o ano, sendo que sete meses são chuvosos e cinco de estiagem (NASCIMENTO, 

2016). 

Esses fatores, somados aos usos da água pelas diferentes atividades 

econômicas nas bacias hidrográficas, bem como a infraestrutura hídrica inadequada 

para o seu aproveitamento e a sua conservação, geram graves situações de conflito, 

que tendem a acometer de maneira mais intensa as localidades e as populações mais 

carentes. Assim, o balanço entre a disponibilidade e a demanda hídrica revela a 

carência de acesso à água e o risco de desabastecimento em diversas cidades 

brasileiras (ANA, 2019). 

A cultura da abundância hídrica deve ser progressivamente substituída pela 

ideia da água como recurso escasso e dotado de valor econômico, por isso o uso do 

termo recurso hídrico. A utilização dos recursos hídricos é considerada como 

consuntivo, quando a água retirada é consumida, parcial ou totalmente, no processo 

a que se destina, não retornando diretamente ao corpo d'água (ANA, 2019). O 

consumo pode ocorrer por evaporação, transpiração, incorporação em produtos, 

consumo por seres vivos, dentre outros. Um uso não consuntivo, ou seja, quando a 

água não é consumida, pode ser exemplificado pelas usinas hidrelétricas. 

O uso per capita da água varia consideravelmente em todo o mundo. Nas 

regiões desenvolvidas, o consumo médio é por volta de 200 litros por pessoa, por 

dia. De acordo com SNIS (2018), o consumo médio per capita no estado de Goiás é 

de 139 l/hab./dia e no Brasil 154 l/hab./dia. O valor adotado internacionalmente para 

as necessidades básicas de água humana é de cerca de 50 litros por pessoa por dia 

(GLEICK, 1996). 

No Brasil, o desabastecimento hídrico de populações urbanas se tornou motivo 

de debates a partir da crise hídrica para abastecimento público da região 

metropolitana de São Paulo, no ano de 2015. Em Goiás, a escassez hídrica para 

abastecimento público também repercutiu neste ano. Dados da empresa Saneamento 

de Goiás S/A – Saneago, a pedido do Ministério Público de Goiás, apontam que das 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014WR016869#wrcr21526-bib-0012
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246 cidades goianas, 67 sofrem risco de desabastecimento de água em períodos de 

estiagem (O POPULAR, 2018). 

Dentre essas cidades está Iporá, que, segundo Moura (2017), tem 

apresentando de forma recorrente o problema de escassez dos recursos hídricos para 

abastecimento público da cidade, devido ao aumento no consumo, gerando uma 

maior demanda e, em contrapartida, uma redução na disponibilidade hídrica, devido 

às degradações ambientais na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, que é a 

fonte fornecedora de água. 

Para melhor gerenciamento da segurança hídrica de uma população, as 

características climáticas de cada região devem ser levadas em consideração. Em 

Goiás, por exemplo, o clima sazonal do Cerrado deve ser considerado, tendo em vista 

que em um período do ano há abundância na disponibilidade hídrica e no outro 

período há escassez, especialmente nos últimos meses da estação seca. 

Na maior parte das cidades goianas, o abastecimento público de água ocorre 

pela captação em um manancial de superfície próximo a zona urbana, devido a maior 

facilidade e ao baixo custo operacional (MOURA et al., 2016). Das 246 cidades 

goianas, 152 são abastecidos por sistemas superficiais, 56 subterrâneos e 38 de 

forma mista (ANA, 2018). 

A empresa que executa a captação, tratamento e abastecimento de água na 

maior parte das cidades do estado de Goiás é a Saneago. A escolha de fontes de 

captação pela empresa em tempos passados não dispunha de técnicas avançadas. 

Geralmente era escolhido o manancial de superfície com maior volume d’água, 

preferencialmente mais próximo da cidade. Porém, constata-se que nem sempre a 

vazão momentânea corresponde à vazão de permanência do manancial ao longo do 

ano. 

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos 

(SNIRH, 2019) apontam como uma das medidas emergenciais frente ao risco de 

desabastecimento a adoção de um novo manancial, para complementar o 

abastecimento em cidades que sofrem com a escassez hídrica em períodos de 

estiagem. Devido à captação de água através de um manancial de superfície ser uma 

das formas mais baratas e simples para o abastecimento público, é necessário 

encontrar e avaliar a viabilidade de implementar a captação múltipla deste recurso em 
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outros mananciais existentes próximos à cidade, pois há variação de disponibilidade 

hídrica em bacias hidrográficas vizinhas. 

A disponibilidade hídrica diferencial em bacias hidrográficas contíguas pode ser 

explicada pela heterogeneidade dos aspectos físicos do relevo, solos, rochas, ou 

ainda dos aspectos naturais e antrópicos do uso e cobertura da terra e dos usos 

hídricos, entre outros. Para compreensão da disponibilidade hídrica em bacias 

hidrográficas é necessária uma visão sistêmica e integrada do ambiente. Nesta tese 

são feitas análises que envolvem a quantidade hídrica nas bacias hidrográficas em 

estudo, considerando os fatores que contribuem para a disponibilidade e as 

intervenções antrópicas que causam a redução. 

O embasamento teórico e metodológico da tese é pautado na análise 

geossistêmica, que sugere uma avaliação integrada dos aspectos físicos e antrópicos 

da Terra, sendo fundamental para compreender as relações entre os elementos e 

fatores que atuam no seu funcionamento. De acordo com Bertrand e Tricart (1968) o 

Geossistema se materializa no aspecto visual da paisagem, sendo essa um reflexo 

conjunto dos acontecimentos que ocorrem isoladamente, mas que integram ao todo. 

O Geossistema constitui uma boa base para os estudos de organização do espaço 

porque ele é compatível com a escala humana (BERTRAND, 2004). 

O enfoque geossistêmico está baseado na Teoria Geral dos Sistemas, que, de 

acordo com Bertalanffy (1975), é uma ciência geral da totalidade. Segundo o autor, 

não basta estudar somente as partes e os processos de maneira isolada. É necessário 

resolver os problemas encontrados na organização e na ordem que os unem, que é o 

resultado da interação das partes, onde o comportamento das partes é diferente 

quando estudadas isoladamente e quando estudadas como um todo. 

O conceito de Geossistema compreende como a totalidade dos elementos 

existentes na paisagem. De acordo com Sotchava (1977), os Geossistemas 

representam ações de fenômenos naturais, todavia, os fatores econômicos e sociais, 

ao influenciarem sua estrutura e peculiaridades espaciais, devem ser tomados em 

consideração. 

A utilização da análise geossistêmica permite aos estudos avaliar a 

organização espacial levando em conta os componentes do quadro natural. Conforme 

descreve Suertegaray (2018), embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, é 

indiscutível a interferências das atividades antrópicas em seu funcionamento. A 
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concepção geossistêmica supõe que, ao estudá-los, faz-se necessário levar em conta 

os aspectos naturais e todas as influências dos fatores antrópicos que neles 

repercutem (SUERTEGARAY, 2018). 

Vitte (2005) entende a bacia hidrográfica como um geossistema, que funciona 

pela constante troca de matéria e energia ao longo do tempo. Suas características 

físicas e antrópicas condicionam o volume de água armazenada e a velocidade que a 

água dos aquíferos freáticos aflora para os canais fluviais, determinando diretamente 

o tempo de residência da água na bacia. Em estudos que envolvem os recursos 

hídricos, a unidade espacial da bacia hidrográfica é fundamental na compreensão da 

dinâmica que a água exerce no meio físico e biótico. 

Portanto, como recorte espacial ideal para estudos de disponibilidade hídrica 

superficial, adota-se a unidade bacia hidrográfica. De acordo com Tucci, Hespanhol e 

Cordeiro Netto (2001), na superfície terrestre, a disponibilidade da água pode ser 

delimitada por bacias hidrográficas, pois são áreas do relevo que drenam as águas 

provindas das chuvas e alimentam a rede fluvial e o aquífero freático, enquanto a 

saída acontece por escoamento superficial, subterrâneo e evapotranspiração. 

Nos estudos em geografia física, em especial nos que envolvem recursos 

hídricos, a bacia hidrográfica funciona como uma unidade de análise ambiental, na 

qual é possível conhecer e avaliar seus múltiplos componentes e os processos que 

nela ocorrem. A utilização da bacia hidrográfica como recorte espacial torna-se 

imprescindível para estudos de disponibilidade hídrica para abastecimento humano. 

Conforme Botelho e Silva (2004), utilizar a bacia hidrográfica como unidade de 

estudo permite conhecer e avaliar seus diversos componentes, bem como os 

processos e interações que nela ocorrem. Para compreender a dinâmica hídrica na 

bacia hidrográfica, é necessário compreender a relação de influência entre os 

aspectos físicos e os antrópicos, que envolvem elementos econômicos, sociais e 

mesmo culturais. A visão sistêmica e integrada do ambiente está implícita na adoção 

desta unidade de análise. 

Para a análise geossistêmica em bacias hidrográficas podem-se utilizar 

geotecnologias (geoprocessamento, sensoriamento remoto, Global Navigation 

Satellite System - GNSS, cartografia automatizada, Sistema de Informação 

Geográfica – SIG, entre outras) aplicadas aos estudos e avaliações dos recursos 
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hídricos, que auxiliam nas interpretações das influências dos aspectos físicos e 

antrópicos na dinâmica hídrica das bacias. 

As geotecnologias podem ser usadas nos estudos de bacias hidrográficas 

como subsídio à compreensão do comportamento hidrológico, possibilitando a 

obtenção de resultados representativos, de forma rápida e econômica. Para 

organização, processamento e representação dos dados de modelagem hidrológica, 

existem inclusive softwares livres (gratuitos) com grande diversidade de ferramentas 

analíticas e de processamento, como é o caso do QGIS. 

Diante do contexto apresentado, o problema de pesquisa pertinente a esta tese 

é a escassez de recursos hídricos para abastecimento público da cidade de Iporá 

(GO), devido aos recorrentes episódios de insuficiência hídrica registrados na sessão 

superior da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio (BHRSA), que é a única 

fonte de abastecimento de água da cidade. Sendo assim, verifica-se a possibilidade 

de prospecção e avaliação de outro manancial, para servir de fonte complementar 

para captação de água em cenários futuros. 

A motivação do trabalho surgiu a partir do questionamento sobre a escolha da 

implantação do ponto de captação de água para abastecimento da cidade de Iporá no 

Ribeirão Santo Antônio (RSA), que é um dos mananciais existentes próximos da 

cidade. Daí advém, também, a indagação sobre o motivo da seleção desse manancial, 

sendo que existe outro, de maior porte, também próximo à cidade: o Ribeirão Santa 

Marta (RSM). Em levantamento prévio, com o auxílio do Google Earth Pro e com visita 

em campo, constatou-se que o RSM possui mais que o dobro de extensão e área de 

drenagem (bacia hidrográfica) em relação ao RSA. Logo, isso suscitou um terceiro 

questionamento, acerca da disponibilidade hídrica do RSM, comparativamente ao 

RSA. 

De acordo com Tucci (1997), a bacia hidrográfica é uma área de captação 

natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto 

de saída. Quanto maior a área da bacia, maior volume de água precipitado é captado 

por essa área, o que leva a maior vazão no exutório.  Contudo, em bacias hidrográficas 

vizinhas, portanto, inseridas no mesmo contexto climático, além da área (dimensão 

territorial), pode haver disponibilidade hídrica diferente também devido a diversos 

aspectos, como os tipos de solos, características do relevo, substrato rochoso, formas 
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de uso e cobertura da terra etc. A disponibilidade hídrica diferencial em bacias 

hidrográficas contíguas se dá pela integração desses fatores.  

A hipótese deste trabalho é pautada na concepção de que uma bacia 

hidrográfica, cuja área equivale a mais que o dobro do tamanho da bacia vizinha, deve 

apresentar maior disponibilidade hídrica superficial, representada pelas vazões de 

estiagem (mínimas) no exutório. Dessa forma, acredita-se que a alta Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Santa Marta (BHRSM), por possuir área maior que a vizinha 

BHRSA, possua uma disponibilidade hídrica superficial maior, podendo ser fonte 

complementar para o abastecimento da cidade de Iporá. 

Dessa forma, o presente trabalho propõe uma metodologia de avaliação e de 

definição de fontes superficiais de abastecimento público, tendo como estudo de caso 

a análise comparada das bacias hidrográficas supracitadas. Sendo assim, busca-se 

avaliar qual das bacias possui maior disponibilidade hídrica superficial, representada 

pelas vazões mínimas no exutório, e averiguar as influências dos aspectos físicos e 

antrópicos na disponibilidade hídrica superficial no exutório das bacias. Por esse 

motivo, esse trabalho trata-se de um estudo comparativo entre as bacias, visando 

compreender as influências dos aspectos na vazão do exutório. 

As bacias foram estrategicamente escolhidas para este estudo devido ao fato 

de a BHRSA ser a atual fonte de abastecimento da cidade de Iporá, enquanto a 

BHRSM é a maior bacia hidrográfica dentre as próximas à área urbana e, portanto, a 

mais viável para ser fonte complementar de abastecimento, caso necessário. Essa 

escolha também está ancorada na premissa de que demanda crescente de água pela 

população urbana exige iniciativas para assegurar o abastecimento em cenários 

futuros. 

A BHRSA é afluente do Rio Caiapó e a BHRSM é afluente do Rio Claro, sendo 

que ambos rios compõem a bacia hidrográfica do Rio Araguaia/Tocantins. Os pontos 

exutórios foram definidos nos locais onde os canais principais atingem maior 

proximidade com a cidade, sem influência hídrica dela. O exutório da BHRSA é onde 

localiza-se a captação de água e o exutório da BHRSM é no local provável de 

implantação de uma futura captação. A BHRSA situa-se inserida no município de 

Iporá, ao passo que a BHRSM está inserida predominantemente no município de 

Amorinópolis (Figura 1). 
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Figura 1: Localização das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio e 

Santa Marta 
Fonte: organizada pelo autor. 
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Embora existam diversas maneiras de enfrentar o problema do 

desabastecimento hídrico nas cidades, é importante destacar que esta tese tem como 

foco a escolha e avaliação de uma nova fonte complementar para captação 

superficial, visto que é uma das medidas emergenciais empregadas para assegurar o 

abastecimento público, conforme SNIRH (2019). De forma complementar, mas não 

menos importante, os resultados do trabalho disponibilizam informações sobre as 

características físicas e ambientais das bacias, que servirão de subsídio ao 

planejamento e gestão, gerando dados para a implementação de medidas para o 

aumento da recarga hídrica e da vazão dos mananciais, além de servir para a 

intervenção e mediação nos conflitos pela água, contribuindo para a segurança hídrica 

da população que utiliza esse recurso essencial à vida e à manutenção das atividades 

econômicas do município. 

A proposta metodológica consiste do compilado dos materiais, técnicas e 

procedimentos operacionais empregados e descritos ao longo de oito artigos que 

compõem esta tese, conforme descritos a seguir. 

O artigo 1 tem como objetivo identificar e descrever as características climáticas 

do município de Iporá (GO), a partir de dados de temperaturas, precipitação e balanço 

hídrico climatológico. Dessa forma, pretende compreender a variação da 

disponibilidade hídrica durante o ano, representada pelo excedente hídrico disponível 

para escoamento superficial e subterrâneo. 

O objetivo do artigo 2 é avaliar e comparar a disponibilidade hídrica do 

manancial atualmente em uso, representada pelas vazões medidas no ponto exutório, 

com a demanda hídrica da cidade, representada pelo consumo urbano de água. O 

intuito da avaliação entre a disponibilidade e a demanda hídrica é, sobretudo, o de 

subsidiar um banco de dados de medições para diagnósticos e prognósticos do 

balanço entre disponibilidade e demanda dos recursos hídricos para abastecimento 

de Iporá, e assim verificar a situação de segurança hídrica da população. 

No artigo 3 é feita a determinação e análise das vazões de permanência e 

outorgáveis da BHRSA e da BHRSM, que são então comparadas com medidas de 

vazão realizadas in loco nas referidas bacias, com vistas a mensurar suas 

capacidades de fornecimento de água e avaliar a efetividade da metodologia de 

regionalização de vazões adotada pelo Estado de Goiás. 
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O artigo 4 apresenta um refinamento do mapa de solos existente da BHRSM, 

da escala de 1:250.000, para a escala de 1:100.000, de modo a compatibilizar a escala 

do mapa de solos dessa bacia com outro, disponível, da BHRSA. A intenção é 

implementar o refinamento para a obtenção de um mapeamento com maior acurácia, 

subsidiando análises comparativas posteriores entre os solos dessas bacias. 

O objetivo do artigo 5 é executar uma caracterização geológica-hidrogeológica 

comparativa entre a BHRSA e a BHRSM, no intuito de melhor entender as diferenças 

ou similaridades dessas unidades hidrográficas e avaliar as influências na 

disponibilidade hídrica superficial das bacias. 

No artigo 6, o objetivo é caracterizar os solos e aquíferos freáticos da BHRSA 

e da BHRSM, de forma comparativa, para avaliação das relações entre esses 

elementos e a oferta hídrica superficial das bacias. 

O objetivo do artigo 7 é fazer a caracterização e análise das mudanças no uso 

e cobertura da terra, nos anos de 1985 e 2019, na BHRSA e na BHRSM, de forma 

comparativa, de modo a avaliar os efeitos dessa dinâmica na disponibilidade hídrica 

superficial das bacias. 

E, finalmente, no artigo 8 é realizada uma análise morfométrica comparativa 

entre a BHRSA e a BHRSM, no intuito de compreender as influências dos diferentes 

parâmetros morfométricos no comportamento hidrológico e na disponibilidade hídrica 

superficial nas bacias. 

As conclusões principais obtidas com a pesquisa, que articula os trabalhos 

apresentados nos oito artigos, encerram a tese. 
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ARTIGO 1 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DE IPORÁ-GO: INSUMOS PARA 

A AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA ABASTECIMENTO 

PÚBLICO 

 

 Introdução 

O estudo do clima ocupa uma posição central no campo das ciências 

ambientais, isso pelo fato dos fenômenos atmosféricos influenciarem e serem 

influenciados por processos e componentes da natureza. Na litosfera, o clima atua 

nos processos externos de esculturação do relevo, a partir da ação do intemperismo, 

erosão e deposição; e é ele próprio influenciado pelo componente topográfico. No que 

diz respeito à hidrosfera, o clima é importante agente motriz do ciclo hidrológico, 

repercutindo e sendo influenciado pela entrada, circulação e distribuição da água em 

seus três estados físicos na natureza. Por fim, o clima responde pela distribuição e 

manutenção dos processos biológicos dos seres vivos. No tocante aos seres 

humanos, Sant’Anna Neto (1998) e Ayoade (2003) salientam as repercussões diretas 

e indiretas do clima na organização e produção das atividades humanas, sob esferas 

sociais, culturais e econômicas. No sentido inverso, o homem tem repercutido em 

alterações do clima na escala local, o que decorre principalmente da urbanização 

(MONTEIRO, 1976; MONTEIRO e MENDONÇA, 2003), e até mesmo em escala 

global, por conta da emissão de gases de efeitos estufa (IPCC, 2007). 

No complexo climático, Rossato (2011) lembra que os elementos temperatura 

e a precipitação são os principais agentes responsáveis pela formação dos solos, pela 

estruturação e evolução das formas do relevo, ao ciclo hidrológico e ao crescimento, 

desenvolvimento e distribuição das plantas e animais – além de repercussões 

diversas nas atividades antrópicas, conforme já frisado. 

Em regiões tropicais, como é o caso do território brasileiro, as precipitações são 

tradutoras do ritmo habitual e excepcional do clima e as temperaturas respondem 

como elemento central no balanço de energia da superfície. Esses elementos se inter-

relacionam e influenciam todos os outros elementos climáticos, principalmente a 

pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. Dessa forma, são consideradas 

importantes variáveis climáticas, atuantes nos ambientes naturais e antrópicos. 
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Os eventos excepcionais e mesmo a sazonalidade das chuvas podem 

repercutir em uma série de problemas de ordem social, econômica e ambiental. É 

recorrente em diversas localidades do Brasil e do mundo a escassez de água ao longo 

e nos finais dos períodos de estiagem. Nesse contexto, Wilhite (2011) chama a 

atenção para a existência de um “ciclo hidro-ilógico” (Figura 2), descrevendo um 

suposto sentimento de apatia e tranquilidade no período das chuvas, que se encerra 

com a percepção da redução da vazão dos mananciais no período de seca e a 

preocupação com a redução gradativa do nível de água, seguida pelo pânico na 

ocasião da escassez de água. Contudo, com o retorno das chuvas, o cenário de 

consciência, preocupação e pânico é substituído novamente por uma aparente 

tranquilidade, reiniciando assim o ciclo. 

 

 
Figura 2: O ciclo hidro-ilógico 

Fonte: Wilhite (2011). 
 

No município de Iporá, oeste do estado de Goiás, a disponibilidade hídrica para 

abastecimento da cidade já tem sido comprometida em alguns anos. No ano de 2017, 

por exemplo, o jornal Oeste Goiano, de maior circulação na região, relatou que em 24 

de setembro não havia vazão remanescente no ribeirão Santo Antônio após a 

captação de água para abastecimento da cidade (OESTE GOIANO, 2017b) e, no mês 

seguinte, havia falta de água em algumas residências (OESTE GOIANO, 2017a).  

Para o ano de 2018, o mesmo jornal alertou para baixa gradual do nível de 

água na barragem de captação de água (OESTE GOIANO, 2018b). Contudo, apesar 

de constar em relatório técnico produzido pela Saneago – Saneamento de Goiás S.A., 
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empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição de água –, como uma 

das 66 cidades goianas com risco de escassez hídrica durante período de estiagem 

para aquele ano, as chuvas registradas em Iporá no mês de setembro atingiram o 

dobro da média histórica, o que serviu para assegurar vazão do manancial de 

captação e tranquilizar a população, conforme constatado pela manchete de matéria 

publicada no dia 2 de outubro pelo jornal Oeste Goiano (2018a): “Chuvas de setembro 

poderão ter salvo Iporá de falta de água”. Em agosto de 2019, o Oeste Goiano (2019) 

relatou que o volume de água da barragem de captação estava 20% maior em relação 

ao mesmo período do ano anterior, mais uma vez tranquilizando a população e o 

poder público com relação à possibilidade de escassez de água. 

Interessante notar que as matérias ao longo dos três anos remetem ao ciclo 

hidro-ilógico de Wilhite (2011), com a existência do risco de escassez (2017), a 

preocupação diante desse fato (2018) e a tranquilidade (2019) com relação à 

disponibilidade de água para abastecimento humano, tendo como cerne dessa 

mudança a variabilidade das chuvas no decorrer dos anos.  

Ao avaliar a disponibilidade e demanda hídrica do Ribeirão Santo Antônio, 

Moura (2017) aponta a necessidade de complementação da captação de água com o 

uso de outro manancial, com vistas a assegurar a disponibilidade hídrica. Em estudos 

complementares, Moura et al. (2018a; 2018b) realizaram análises comparativas da 

vazão do Ribeirão Santo Antônio e do Ribeirão Santa Marta, sugerindo este último 

como fonte complementar de captação. 

O objetivo do ensaio aqui apresentado é identificar e descrever as 

características climáticas do município de Iporá (GO), a partir de dados sobre as 

temperaturas, precipitação e balanço hídrico climatológico. Considerando que tais 

elementos respondem pela variabilidade interanual e dinâmica sazonal do clima, com 

repercussões no ciclo hidrológico e na disponibilidade hídrica, o intuito é do trabalho 

é fornecer um panorama climático do município, importante não apenas para a 

pesquisa à qual ele se circunscreve, mas também para ampliar o conhecimento da 

administração municipal, em suas tomadas de decisões sobre a gestão dos recursos 

hídricos. 
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1.2 Metodologia 

1.2.1 Aquisição e tratamento dos dados de temperatura do ar 

Para o elemento temperatura do ar, foram empregados os dados registrados 

pela estação meteorológica de código 32352, administrada pelo Sistema 

Meteorológico e Hidrológico do Estado de Goiás (SIMEHGO). A estação está situada 

nas dependências da Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Unidade de Iporá, 

sobre as coordenadas 16º 25’ 56” S e 51º 06’ 42” O, a uma altitude de 598 m com 

relação ao nível do mar. Foram compilados dados diários de temperatura mínima, 

máxima e média, referentes ao período de 2014 a 2018 (5 anos). Ressalta-se que, 

apesar de compreender um curto período de observações, os dados foram 

empregados tendo em vista a inexistência de outra estação meteorológica com série 

mais extensa na região. 

 

1.2.2 Aquisição, tratamento e representação dos dados de chuva 

No tocante ao elemento precipitação pluvial, foram considerados dados 

registrados pela estação pluviométrica de código 1651001, sob responsabilidade da 

Agência Nacional de Água (ANA), situada em Iporá, na latitude de 16°14’51” S e 

longitude de 51°14’51” O, com altitude de 602m. Por meio do Portal HidroWeb, da 

ANA, foram compilados dados mensais de precipitação referentes ao período 

compreendido entre 1974 e 2018 (45 anos). Em seguida os dados foram tratados 

estatisticamente e representados graficamente em termos de médias e de 

acumulados anuais e mensais para toda a série histórica 

Pelo software Excel, os dados foram organizados e tratados estatisticamente 

para cálculo dos acumulados anuais e de medidas estatísticas de posição e dispersão 

para os registros anuais, sazonais e mensais de precipitação. Para melhor 

apresentação dos dados, foram elaborados gráficos de coluna para representação 

das médias mensais e dos acumulados anuais; do tipo boxplot para retratação da 

variação e ocorrência de valores discrepantes dos registros mensais e anuais e; 

pluviograma para visualização da distribuição percentual mensal das chuvas, 

conforme sugerido por Schroder (1956) e descrito por Nascimento, Pessoa-de-Souza 

e Silva (2019). Ao pluviograma também foram incorporados os acumulados anuais de 

precipitação e a categorização dos mesmos como ano-padrão Muito Seco (MS), Seco 
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(S), Habitual (H), Chuvoso (C) e Muito Chuvoso (MC), tendo como limiar os percentis 

de P0,5, P0,25, P0,75 e P0,95, respectivamente, conforme sugerido por Galvani e Luchiari 

(2012). 

 

1.2.3 Cálculo e representação do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) 

Para a caracterização climática que efetivamente forneça subsídios à avaliação 

da disponibilidade hídrica, optou-se por calcular o balanço hídrico climático (BHC) no 

intuito de destacar os valores e períodos de excedente, retirada, deficiência e 

reposição hídrica. Para tanto, foi empregado o método de Thornthwaite e Mather 

(1955), através do programa “BHnorm”, elaborado em planilha Excel por Rolim et al. 

(1998). Apesar de representarem séries temporais distintas, optou-se por empregar 

os valores mensais médios de precipitação e de temperatura anteriormente indicados 

para a composição do BHC. Como capacidade de água disponível (CAD) utilizou-se 

o valor de 100mm, e a evapotranspiração potencial (ETP) foi estimada pelo método 

de Thornthwaite (1948).  

Tendo em vista a existência de dados de vazão já coletados para os ribeirões 

Santo Antônio e Santa Marta, referentes aos anos de 2017 e 2018, esse recorte 

temporal servirá para uma análise mais verticalizada dos aspectos climáticos, 

inclusive comparados com a média histórica, no intuito de propiciar a correlação das 

características climáticas com a disponibilidade hídrica das áreas em estudo. 

 

1.3 Resultados e Discussão 

1.3.1 Tipologia climática de Iporá 

O município de Iporá está localizado na Região de Planejamento denominada 

como Oeste Goiano, a uma distância de 218km da capital estadual, Goiânia. Segundo 

estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua 

população para 2020 é de 31.499 habitantes. A economia de Iporá está voltada na 

prestação de serviços, administração pública, seguida, com menor participação, pela 

indústria e agropecuária. 

A região em que se localiza Iporá apresenta uma vegetação nativa 

caracterizada como bioma Cerrado, que possui uma diversidade de fisionomias, 

variando entre formações campestres, savânicas e florestais, porém, no município, o 
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predomínio é de formações florestais. A altitude média do município é de 563m, 

variando espacialmente entre 379 e 889m, com as menores cotas representadas por 

planícies e as maiores relacionadas aos planaltos. 

Os limites do município estão circunscritos as latitudes 16º16’ e 16º40’ Sul e 

longitudes 50º56’ e 51º25’ Oeste (Figura 3). Segundo a classificação de Köppen-

Geiger (1961), sua posição repercute a tipologia climática Aw, caracterizada por clima 

tropical com chuva de verão, com duas estações bem definidas: outono/inverno seco 

(maio a setembro) e primavera/verão chuvoso (outubro a abril), e mês mais frio com 

temperatura média superior a 18°C. Já a proposta de classificação dos climas 

brasileiros desenvolvida por Nimer (1979) indica para a área em estudo o predomínio 

do clima Tropical Brasil Central quente e semiúmido, com média maior que 18°C em 

todos os meses e ocorrência de 4 a 5 meses secos. 

Observando a classificação de Strahler (1969), percebe-se que Iporá está 

localizado num clima de baixas latitudes, possuindo caráter tropical quente e úmido, 

que é controlado sistemas atmosféricos de origem equatorial e tropical, representados 

pela massa Equatorial continental (mEc) e massa Tropical atlântica (mTa). 

Nascimento (2016) destaca que além desses sistemas muitas vezes, há incursões da 

massa Polar (mP) e repercussão de sistemas perturbadores, como a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as Frentes Frias (FF).   
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Figura 3: Mapa de localização das áreas em estudo, com a situação das estações 
utilizadas e a indicação das bacias hidrográficas avaliadas no contexto maior da 

pesquisa 
Fonte: organizada pelo autor. 
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Conforme o aquecimento desigual entre as estações do ano, esses sistemas 

alternadamente adentram a área em apreço conforme o caminho preferencial e as 

barreiras impostas pela topografia, e repercutem a sazonalidade climática marcante 

na região, de haver um período chuvoso e quente (primavera/verão), condicionado 

pelo predomínio de sistemas equatoriais (mEc e ZCAS), que intercala com outro seco 

e de temperaturas mais amenas (outono/inverno), relacionado à atuação de sistemas 

tropicais e polares (mTa, mP e FF). 

 

1.3.2 Temperatura do ar 

A temperatura média anual de Iporá é de 26,1ºC, com média anual para as 

máximas de 32,8ºC e para as mínimas de 19,5ºC. Conforme indicado pelo gráfico da 

Figura 4, julho representa o mês mais frio do ano, quando a média mensal da 

temperatura mínima é de 15ºC, o trimestre consecutivo mais frio é junho-julho-agosto. 

Por sua vez, o mês mais quente é outubro, quando se verifica média mensal de 

temperatura máxima de 35,8ºC, ao passo que o trimestre consecutivo mais quente é 

atribuído aos meses de agosto-setembro-outubro. 

 

 
Figura 4: Médias mensais de temperaturas média, mínima e máxima (ºC) de Iporá 

(2014/2018) 
Fonte: UEG unidade de Iporá (2019), organizada pelo autor. 

 

A maior amplitude térmica é verificada no mês de julho, uma diferença de 

17,7ºC entre a média mensal da máxima e mínima temperatura. Em fato, no período 
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do inverno, observam-se dias quentes e quedas significativas da temperatura durante 

a noite e madrugada. nesse mês, com 17,7°C.  

Em 2017, a média anual de temperatura média foi de 26ºC, uma diminuição 

quase irrisória com relação à média calculada para o período de 2014 a 2018 (que foi 

26,1ºC). Por sua vez, a média anual de temperatura mínima foi a mesma que a 

calculada para a média, 19,5ºC. Enquanto que para o caso das temperaturas 

máximas, a média anual foi de 23,5ºC, uma ligeira diminuição com relação à média 

temporal. 

Para 2018, verifica-se diminuição da média anual de temperatura média 

(25,9ºC e de temperatura mínima (19°C), enquanto que para a temperatura máxima, 

a média anual apresentou um pequeno incremento, com 32,9ºC.  

O gráfico ilustrado pela Figura 5 compara as médias mensais de temperatura 

média, mínima e máxima para o período de 2014 a 2018, aqui, considerado como um 

parâmetro, com as médias mensais registradas nos anos de 2017 e 2018. Pelo que 

se observa, para as temperaturas médias, o ano de 2017 apresenta pequeno 

incremento das médias mensais em abril e maio e outubro, e diminuição em fevereiro, 

julho, novembro e dezembro, com relação à média de 2014 a 2018. Comportamento 

parecido é visto com relação às médias mensais de temperatura mínima e máxima 

para esse ano.  
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Figura 5: Médias mensais de temperaturas médias, mínima e máxima (ºC) de Iporá 

para o período de 2014 a 2018 e para os anos de 2017 e 2018 
Fonte: UEG unidade de Iporá (2019), organizada pelo autor. 

 

Por sua vez, tendo como base o ano de 2018, percebe-se comportamento 

inverso do registrado no ano anterior, com diminuição dos valores das médias 

mensais de temperatura média e mínimas nos meses de abril, maio, junho, setembro 

e outubro, com relação à média de 2014 a 2018, e um aumento considerável das 

médias mensais de temperatura mínima, média e máxima no mês de julho. 

Voltados ao estudo do clima urbano de Iporá-GO, Alves e Mariano (2016) 

coletaram dados de temperatura máxima e mínima absoluta entre outubro de 2012 e 

outubro de 2013 em seis pontos distribuídos pela área urbana. Os dados evidenciaram 

evento extremo de temperatura máxima registrado na área mais urbanizada, no dia 

28 de outubro de 2012, quando o termômetro alcançou o ápice de 46,2°C, e de mínima 

na área rural, em 30 de julho de 2013, com 8,3°C. Verifica-se, assim, que além das 

médias mensais retratarem os meses de outubro e julho como mais quente e frio do 

ano, respectivamente, são justamente neles que se registram os eventos extremos de 

temperatura máxima e mínima absoluta. 

 

1.3.3 Precipitação pluviométrica 

A precipitação anual média histórica, segundo dados do posto pluviométrico 

1651001 da ANA, instalado em Iporá, referentes ao período de 1974 a 2018 (45 anos), 
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é de 1.589mm. Conforme visto pela Figura 6, o período chuvoso, referente a sete 

meses (outubro a abril), concentra 1.495mm, o que representa 94% da média de 

precipitação anual. Por sua vez, o período seco, de cinco meses (maio a setembro), 

perfaz apenas 93mm, cerca de 6% das chuvas anuais.  

 

 
Figura 6: Médias mensais de precipitação (mm) de Iporá (1974/2018) 

Fonte: ANA (2019), organizada pelo autor. 
 

No tocante às quatro estações do ano, a distribuição da chuva se concentra no 

verão (janeiro a março), quando a precipitação média é de 772,5mm (48,6%), e na 

primavera (outubro a dezembro), com média 629,6mm (39,6%) – juntas, essas 

estações respondem por 88,2% da precipitação anual.  No outono (abril a junho) a 

média é de 133,3mm (8,3%) e no inverno (julho a setembro), 53,5mm (3,3%). 

O mês mais chuvoso é janeiro, com média mensal de 305,6mm, e o trimestre 

consecutivo mais chuvoso é representado por dezembro/janeiro/fevereiro. Julho é 

mês com menor volume de precipitação (2,8mm), sendo o trimestre consecutivo 

junho/julho/agosto o mais seco do ano. 

Pela Figura 7 são apresentadas a mediana, a variabilidade e os registros 

extremos de precipitação mensal ao longo da série temporal de 1974 a 2018.  O mês 

de dezembro chama a atenção, pelo acumulado mensal recorde de 805,5mm, 

registrado no ano de 1985 – o que representa praticamente o triplo da média. Tal valor 

extremo repercute a esse mês a maior variabilidade dos acumulados mensais entorno 

da mediana. O mês de fevereiro apresenta o segundo maior valor de precipitação 

mensal, 560,4mm, registrado em 1980. Os meses mais secos do ano também indicam 

valores exorbitantes de precipitação mensal, conforme visto em junho, com registro 



43 
 
 

de 200,6mm em 1997, em agosto, com 47,9mm em 1993, e julho, com 40,1mm em 

2014. Todavia, esses registros recordes de precipitação mensal devem ser vistos com 

precaução, diante da possibilidade de representarem erros de mensuração que 

podem ser provocados por falhas ou problemas nos equipamentos.   

 

 
Figura 7: Mediana, variabilidade e registros extremos de precipitação mensal de 

Iporá entre 1974 e 2018 
Fonte: ANA (2019), organizada pelo autor. 

 

Pelo gráfico também pode ser observado que, em ordem decrescente, os 

meses de dezembro, março, janeiro e fevereiro apresentam a maior variabilidade 

entorno da mediana. Obviamente, por responderem pelos menores acumulados 

mensais, os meses de junho, julho e agosto são os que indicam menor variabilidade. 

A variabilidade dos acumulados anuais de precipitação entre 1974 e 2018 é 

indicada pelo gráfico da Figura 8, a seguir. Inicialmente convém destacar que o baixo 

valor de R² (0,0021) indica não haver tendência de diminuição ou incremento dos 

totais de chuva no decorrer dos 45 anos. Do total de anos da série temporal, 26 

registram acumulados mensais abaixo da média e 19 anos, acima – o que indica uma 

distribuição assimétrica. Importante frisar que, com exceção de 2018, os últimos sete 

anos, ou seja, 2011 a 2017, apresentaram volumes anuais de precipitação abaixo da 

média.  



44 
 
 
 

 
Figura 8: Variabilidade da precipitação total anual (mm) de Iporá entre 1974 e 2018 

Fonte: ANA (2019), organizada pelo autor. 
 

Na série temporal de observações, o ano de 1985 apresentou o menor volume 

de precipitação anual (1.171mm), seguido pelos anos de 2012 (1.185mm) e 1981 

(1.227mm) – esse menor acumulado representa uma diminuição de 418mm, 

perfazendo 73% da média de precipitação anual.  No caso inverso, o ano de 1989 se 

destaca o maior volume (2.272mm), seguido pelos anos de 1983 (2.143mm) e 1997 

(2.137mm). O valor registrado em 1989 indica um incremento de 683mm com relação 

ao valor médio de precipitação anual, um aumento de cerca de 43%. 

Ao serem analisados com maior detalhe na pesquisa da qual deriva este 

trabalho, é importante destacar que o ano de 2017 registrou acumulado anual de 

precipitação abaixo da média, 1.372mm – diminuição de 217mm com relação à média. 

Já o ano de 2018 esteve ligeiramente acima da média, visto o acumulado de 1.640mm, 

que indica incremento de 51mm com relação à média. 

A Figura 9 representa a distribuição mensal e anual das precipitações em Iporá, 

com o uso do pluviograma de Schroder (1956). O intuito dessa representação é 

destacar a distribuição irregular das chuvas ao longo dos meses e sua variabilidade 

ao longo dos anos. Além disso, também é indicado o curso anual das chuvas e a 

classificação do regime de precipitação em anos-padrão habitual, excepcional para 

chuvoso ou seco. 
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Figura 9: Pluviograma da distribuição mensal e anual das precipitações e 

classificação dos anos-padrão em Iporá-GO (1974/2018) 
Fonte: ANA (2019), organizada pelo autor. 

 

Fica claro que em Iporá, de maneira geral, o período chuvoso se inicia em 

outubro e se estende até abril, caracterizando um período chuvoso de 7 meses. Por 

sua vez, o período seco se estende por 5 meses, entre maio e setembro, corroborando 

com a tipologia de clima semiúmido, conforme indicado por Nimer (1979).  

O mês mais seco do ano é julho, sendo comum a ocorrência de dois meses 

consecutivos sem registro de chuvas e, em alguns anos, até três meses, conforme 

visto em 1988, 1991, 1995, 1998, 1999, 2004, 2008 e 2017. Dezembro se destaca 

como o mês onde ocorreu maior acúmulo de precipitação, mas, em alguns anos, 

janeiro ou fevereiro respondem pelos maiores acumulados mensais. 
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Dentre os 45 anos da série temporal analisada, 23 representam o regime habitual 

de precipitação, com totais anuais variando entre 1.419 e 1.742mm. Abaixo desse 

patamar, ou seja, representando o regime excepcional seco de precipitação, constam 

11 anos, dos quais, 1981, 1985 e 2012 se destacam como regime muito seco, 

variando de 1.227 a apenas 1.171mm. No caso contrário, representando o regime 

excepcional chuvoso, verificam-se 11 anos, com 1983, 1989 e 1997 classificados 

como muito chuvosos, tendo em vista os acumulados anuais de precipitação partindo 

de 2.137  e alcançando os 2.272mm. 

Conforme indicado pela Figura 8, o ano de 2017 se apresenta como um ano-

padrão de regime seco, com total anual de 1.372mm. Esse valor representa uma 

redução de 217mm com relação à média anual. Neste ano, o período chuvoso 

(outubro a abril) totalizou 1.299mm, que representa uma redução de 197mm com 

relação à média. O gráfico da Figura 10 indica que essa redução foi observada 

especialmente nos meses de janeiro, fevereiro e março, que correspondem ao período 

chuvoso, mas também em setembro e outubro que marca o final do período de 

estiagem e retorno das chuvas. Durante o período de estiagem em 2017, importante 

notar a ocorrência de três meses consecutivos sem eventos de precipitação (junho a 

agosto). 

 

 
Figura 10: Precipitação mensal (mm) nos anos de 2017, 2018 e média da série 

histórica 
Fonte: ANA (2019), organizado pelo autor. 
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Em 2018, o regime de precipitação foi classificado como habitual, inclusive com 

o total anual (1.640mm) bem próximo à média (1.589mm), uma diferença de apenas 

51mm. Dessa forma, cabe a ressalva de que os anos de 2018 e 2017 bem serviram 

para retratar a condição habitual e reduzida das chuvas, respectivamente, bastante 

oportunos para abranger a condição de disponibilidade normal e reduzida dos 

mananciais. 

Conforme visto também pelo gráfico da Figura 9, em 2018 houve diminuição 

das chuvas nos meses de janeiro e abril, com relação à média. Contudo, houve 

apenas dois meses sem nenhum registro de precipitação (junho e julho). Destaque 

deve ser dado ao mês de setembro com o dobro de volume de precipitação com 

relação à média e acumulados também superiores nos meses seguintes – outubro e 

novembro. Como reflexo do retorno antecipado e mais volumoso das chuvas, o jornal 

local de maior circulação divulgou no dia 02 de outubro que as “Chuvas de setembro 

poderão ter salvo Iporá de falta de água” (OESTE GOIANO, 2018a). 

 

1.3.4 Balanço Hídrico Climatológico 

O balanço hídrico climatológico normal referente à média de 1974 a 2018, e 

também dos anos de 2017 e 2018, é detalhado no Quadro 1 e representado pela 

Figura 11, junto aos gráficos da condição de deficiência, excedente, retirada e 

reposição hídrica. No tocante à média, entre abril e agosto a evapotranspiração real 

(ETR) é maior que a precipitação (P), condicionando período de deficiência hídrica. 

Em setembro e outubro a ETR e a P se equiparam, mas ainda prevalece a condição 

de deficiência hídrica. Apenas nos meses de novembro a março a P supera a ETR, 

com reposição hídrica principalmente no novembro e excedente hídrico entre 

dezembro e março. 

 
Quadro 1: Balanço hídrico normal (mm) para a série histórica de 1974 a 2018 

Mês 
Média (1974/2018) 2017 2018 

P ETP ETR P ETP ETR P ETP ETR 

Jan 305,6 136,4 136,4 237 137,8 137,8 170,0 132,4 132,4 

Fev 231,3 129,6 129,6 198 123,6 123,6 261 132,3 132,3 

Mar 235,6 141,1 141,1 174 145,6 145,6 243 147,5 147,5 

Abr 93,6 134,8 127,4 97 140,6 132,3 33 124,7 93 

Mai 28,2 118,5 67,6 65 131,2 96,3 14 109,2 38,6 

Jun 11,5 89,7 26,1 0 94,8 20,4 0 93,1 9,3 

Jul 2,8 88,2 9,9 0 69,5 6,5 0 99,2 3,8 



48 
 
 

Ago 10 129,1 13,6 0 125,9 4,6 3 134,1 4,6 

Set 40,7 156,2 41,8 8 148,9 9,4 74 132 74,3 

Out 119,1 179,1 119,3 75 191,3 75,3 175 154,2 154,2 

Nov 218,3 135,9 135,9 230 128,3 128,3 390 125,4 125,4 

Dez 292,2 143,8 143,8 288 124 124 277 150,2 150,2 

Total anual 1589 1582,5 1092,4 1372 1561,5 1004,2 1640 1534,3 1065,6 
Fonte: ANA (2019), SIHMEGO (2019) e UEG unidade de Iporá (2019), organizado pelo autor. 
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Figura 11: Balanço hídrico normal (A) e condição de deficiência, excedente, retirada 
e reposição hídrica (B) para a média de 1973/2018 (1) e referente aos anos de 2017 

(2) e 2018 (3). 
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Fonte: ANA (2019), SIHMEGO (2019) e UEG unidade de Iporá (2019), organizada 
pelo autor. 

 

Na média da série histórica há registro de precipitação anual de 1589 mm, com 

evapotranspiração real calculada em 1.092mm, ou seja, 68% da água precipitada 

evapora/transpira. Essa condição resulta em excedente hídrico disponível para 

escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo de 496,5mm. De acordo com 

Tucci et al. (2001), do escoamento total, estima-se que a parcela disponível para 

infiltração no solo e, assim, para armazenamento, varie entre 50 a 80%, dependendo 

das características físicas de geologia, solo e relevo. 

A partir do mês de abril, observa-se início do processo de retirada de água do 

solo, devido a diminuição das chuvas e maior evapotranspiração, tendo, por 

consequência, a ocorrência do início do déficit hídrico na região – Figura 11 A1 e A2. 

De acordo com Tucci, (2007), este ponto marca a redução e o conseguinte fim do 

escoamento superficial direto, que é a resposta direta da bacia hidrográfica à 

precipitação. A partir daí, somente o escoamento subterrâneo, influenciado pela 

capacidade do aquífero e características físicas do solo, relevo e cobertura vegetal, 

contribui para a vazão total do curso de água. No início da estação úmida as primeiras 

chuvas são empregadas na reposição da água solo até que esse atinja sua 

capacidade máxima de armazenamento, isto é, igualando-se ao valor da capacidade 

de água disponível (CAD), quando então passa a ocorrer o excedente hídrico. 

Em 2017 precipitou 1.372mm, evaporou/transpirou 1.004mm (73%), 

perfazendo um excedente hídrico de 367mm (Quadro 1). O BHC calculado para esse 

ano (Figura 11 B1 e B2) mostrou-se bastante similar ao definido a partir das médias. 

Apenas chama a atenção as menores taxas de excedente hídrico nos meses de 

janeiro a março, resposta direta dos menores volumes de precipitação nesse período.  

Os dados indicados pelo Quadro 1 demonstram para 2018 precipitação de 

1.640mm, evapotranspiração real de 1.065 mm (64,9%), e excedente hídrico de 

574,4mm. Contudo, apesar de representar um ano padrão habitual, evidenciam-se em 

2018 significativas alterações com relação ao balanço hídrico calculado para as 

médias e em 2017. Isso porque, no lugar de setembro e outubro, a condição de haver 

ETR equiparada a P é antecipada para agosto e setembro. Por conseguinte, em 

outubro, a P já passa a se sobressair à ETR, demarcando a condição de reposição 
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hídrica e, portanto, encurtando o período de deficiência para apenas 5 meses – 

findando em setembro.  

Além disso, em novembro continua a reposição hídrica, e é antecipada a 

condição de excedente hídrico que geralmente tem início apenas em dezembro 

(Figura 11 C1 e C2). Dessa forma, em 2018 o período de excedente hídrico é ampliado 

para cinco meses. Resposta do regime de chuva do ano anterior, principalmente de 

janeiro a março, período chuvoso. 

Pode ser questionada a existência de um maior e mais longo período de 

excedente hídrico em 2018, por se tratar de um ano-padrão habitual. Contudo, esse 

questionamento pode ser sanado ao levar em consideração o volume considerável 

precipitado em setembro de 2018, que correspondeu a quase o dobro do esperado 

para esse mês, e também pelo incremento da precipitação nos meses seguintes, 

outubro e novembro 

 

1.4 Considerações Finais 

O método de representação da distribuição das precipitações por intermédio do 

pluviograma de Schroder foi um recurso importante para sinalização de padrões de 

distribuição das chuvas em Iporá. O pluviograma permitiu comparar a distribuição das 

precipitações e averiguar os diferentes regimes de chuvas entre os anos habitual e os 

excepcionais (elevada e reduzida pluviosidade), em especial ao facilitar a comparação 

visual entre os totais anuais de precipitação, o início/término/duração dos períodos 

chuvosos e secos e a mudança dos meses caracterizados como ‘mais seco’ e ‘mais 

chuvoso’. 

Através das análises de precipitação da série temporal de 45 anos para Iporá, 

obteve-se uma pluviosidade média de 1.589 mm, mínima de 1.171 mm e máxima de 

2.272 mm. Para o período analisado, foram identificados três anos muito secos 

(6,6%), oito ano secos (17,7%), vinte e três anos padrão habitual (51,1%), oito anos 

chuvosos (17,7%) e três anos muito chuvosos (6,6%). 

O ano de 2017 foi classificado como seco, com precipitação pluviométrica 

acumulada de 1.372 mm. Já o ano de 2018 como classificado como habitual, com 

1.640 mm de precipitação acumulada. 

As temperaturas médias mensais da série temporal de 2014 a 2018 atingiram 

máxima no mês de outubro, com 28,3° C; mínima em julho, com 23,9° C; e média 
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anual de 26° C. O ano de 2017 apresentou temperatura média mensal máxima em 

outubro, com 28,8° C; mínima em julho, com 22,3° C; e média anual de 26° C. E, por 

fim, o ano de 2018 também apresentou temperatura média mensal máxima em 

outubro, com 27,1° C; mas mínima no mês de junho, com 24,4° C; e média anual de 

25,9°C. 

O BHC para a série temporal de 1974 a 2018 mostrou excedente hídrico nos 

meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro, uma reposição em novembro e 

dezembro e um déficit hídrico de abril a outubro. Ficou caracterizada uma taxa média 

de evapotranspiração no valor de 68%, o que significa que apenas 32% da chuva que 

precipita está disponível para escoamento superficial e subterrâneo. 

No ano de 2017, da precipitação de 1.372 mm, houve evapotranspiração de 

1.004 mm (73%), restando um excedente hídrico de 367 mm (27%). Já no ano de 

2018 houve precipitação de 1.640 mm e evapotranspiração de 1.065 mm (64,9%), o 

que significou um excedente hídrico de 574,4mm (35,1%). 

Com essa análise, constata-se que a ocorrência de eventos de chuva com 

maior acúmulo de precipitação, principalmente nos meses de estiagem, resulta numa 

tendência para existir maior excedente hídrico. 

Observou-se, ainda, que a baixa disponibilidade hídrica nos mananciais de 

superfície, ocorre nos meses de setembro e outubro, podendo variar entre um mês ou 

outro, conforme ocorrem eventos de precipitação e a atuação da evapotranspiração 

real, ocasionando em maiores ou menores deficiência hídrica. 

Essa sistemática de representação e análise das precipitações, temperaturas 

e BHC fornecerá importantes subsídios para a tomada de decisões, especialmente na 

compreensão da disponibilidade hídrica para abastecimento público, haja vista a 

repercussão das variabilidades e sazonalidade das chuvas para essa atividade. 
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ARTIGO 2 – AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA CIDADE DE IPORÁ (GO) 

 

2.1 Introdução 

Um sistema de abastecimento público, compreende de modo geral, a fonte 

fornecedora, que representa a disponibilidade hídrica, e a captação para o consumo 

urbano, que representa a demanda hídrica (ANA, 2017). Avaliar o sistema de 

abastecimento público de uma cidade, evidencia o nível de segurança hídrica que a 

população consumidora possui. 

Devido as principais fontes de abastecimento público serem os mananciais de 

superfície, que compõe as bacias hidrográficas, é importante que seja avaliado a 

disponibilidade hídrica através da medição de vazão no ponto exutório, ou seja, no 

ponto de captação de água (TUCCI 2002). 

A disponibilidade hídrica superficial em uma bacia hidrográfica é representada 

pelas vazões mínimas no exutório, e seu conhecimento é de fundamental importância 

para a correta gestão de recursos hídricos (SMAKHTIN, 2001; BARBOSA et al., 2005; 

MARTINS et al., 2011; GASQUES et al. 2018). Para o gerenciamento dos recursos 

hídricos é de suma relevância o conhecimento das vazões mínimas do curso hídrico 

principal em uma bacia hidrográfica, para aplicação do instrumento de outorga, pois a 

repartição dos recursos hídricos disponíveis (outorgáveis) entre os diversos 

requerentes deve ser feita com uma garantia de manutenção de fluxo residual nos 

cursos de água (SEMARH, 2012). 

Na bacia hidrográfica, devem ser considerados todos os usuários existentes 

para dimensionar a disponibilidade hídrica (TUNDISI, 2013). Em uma bacia onde há 

captação para abastecimento público da cidade, que é um uso prioritário, o cuidado 

na gestão das águas deve ser maior para que não haja problemas de 

desabastecimento (PORTO e PORTO, 2008). Por isso é importante monitorar as 

vazões do manancial fornecedor, tendo em vista subsidiar a mediação pelo uso da 

água e para dar manutenção na vazão mínima residual (vazão ecológica), entendendo 

essa última como o valor de referência que deve ser mantido no trecho de um rio à 

jusante de um ponto de captação de água. 
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A avaliação da disponibilidade hídrica em um manancial de superfície pode ser 

feita através do monitoramento da vazão, que consiste em medir com determinada 

frequência o volume de água que passa por um canal em um determinado tempo 

(CARVALHO, 2008). Geralmente a vazão é expressa em litros por segundo (l/s) ou 

por hora (l/h), ou metros cúbicos por segundo (m³/s) ou por hora (m³/h), dependendo 

do volume de vazão do manancial. 

Entende-se por vazão a quantidade volumétrica de um fluido que passa pela 

seção de um canal, ou seja, vazão é a rapidez com a qual um fluido escoa (BRASIL, 

1977). Existem diversos métodos para medição de vazão em cursos d´água, entre 

eles, um dos mais precisos e baratos é o método do vertedor retangular (COSTA, 

BACELLAR e SILVA, 2007). Porém a dificuldade em aplicar esse método consiste em 

construir ou instalar um vertedor retangular no canal. Mas para onde já existam 

vertedores, a implementação do método fica facilitada, necessitando apenas de uma 

régua linimétrica, uma trena para medir a largura do vertedor e a equação matemática 

para calcular. 

A importância do monitoramento da vazão em cursos d’água, consiste nos 

benefícios que o levantamento sistemático da vazão fornece para o diagnóstico e 

prognóstico do comportamento do nível de água do manancial, de modo a identificar, 

mensurar, avaliar e prever variações positivas e negativas na quantidade de água que 

perpassa por determinado corpo hídrico. 

A demanda hídrica da cidade pode ser avaliada através do consumo urbano, 

que pressiona o aumento ou redução da captação de água no curso hídrico que é 

fonte fornecedora (MATOS et al., 2007). Desse modo, pode-se mensurar a retirada 

de água no ponto de captação, que corresponde a água bruta, e também mensurar o 

consumo final, que corresponde a água tratada distribuída e consumida. 

Em Iporá-GO, no mês de setembro de 2017, houve escassez hídrica no 

Ribeirão Santo Antônio (RSA), gerando desabastecimento público (MOURA et al., 

2018). O referido manancial é utilizado como única fonte para a captação de água 

pela Saneago – Saneamento de Goiás/SA, para que a mesma proceda o tratamento 

e o abastecimento público da cidade. Portanto, o conhecimento do regime de vazão 

desse manancial, consta como de extrema importância para o gerenciamento hídrico, 

sendo esse recurso essencial para o funcionamento das atividades econômicas e 
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sociais da população urbana, especialmente diante do caso de desabastecimento 

hídrico ocorrido durante o período de estiagem no ano de 2017. 

Dessa forma, surgiu a motivação para desenvolvimento desse trabalho, que 

tem como objetivo avaliar e comparar a disponibilidade hídrica do manancial, 

representada pelas vazões medidas no ponto exutório, com a demanda hídrica da 

cidade, representadas pelo consumo urbano de água. O intuito da avaliação entre a 

disponibilidade e a demanda hídrica é, sobretudo, de subsidiar um banco de dados de 

medições para diagnósticos e prognósticos da situação dos recursos hídricos e da 

disponibilidade hídrica para abastecimento de Iporá, servindo também como insumo 

para a formação de políticas públicas e definição de ações da comunidade em geral, 

no sentido de assegurar boas condições ambientais e a sustentabilidade desse 

recurso natural, além de diagnosticar a situação de segurança hídrica da cidade. 

 

2.2 Metodologia 

2.2.1 Demanda hídrica da cidade 

Para a avaliação da demanda hídrica pela cidade, foi consultado a portaria de 

outorga N° 223/2013 expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), e detida pela Saneago, para comparar a vazão outorgada com 

os volumes captados pela empresa. Os dados dos volumes captados foram obtidos 

junto a Saneago de Iporá, conforme os arquivos de água bruta captada pelas bombas 

na estação de captação de água, e também por meio de visita técnica na Estação de 

Tratamento de Água (ETA) na data de 28 de setembro de 2019. 

Os dados de consumo urbano foram obtidos da série histórica do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2019), através do download da 

planilha contendo as informações e indicadores consolidados no período de 10 anos 

(2009 – 2018), do município de Iporá. Os dados foram tratados estatisticamente, 

tabulados e representados graficamente para comparação da evolução nos anos da 

série. 

 

2.2.2 Disponibilidade hídrica do manancial 

A avaliação da disponibilidade hídrica foi feita através de medições de vazão 

de forma mensal ao logo dos anos de 2017, 2018 e 2019. O local para as medições 
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das vazões no manancial foi estabelecido na barragem de nível da estação de 

captação de água da Saneago, que é um vertedor retangular. As datas escolhidas em 

cada mês seguiram os princípios de oportunidade, por parte da permissão pela 

Saneago, de disponibilidade em ir à campo medir a vazão, e de viabilidade das 

condições de tempo atmosférico para executar a medição nos dias escolhidos. 

O método utilizado para as medições foi o do vertedor retangular, que consiste 

em mensurar o volume d’água que passa pelo vertedor. Para tanto, se emprega a 

fórmula de Francis (1868), que determina a vazão (Q) a partir da altura da lâmina 

d’água (H), medida com uso de uma régua linimétrica, que passa por determinada 

largura do vertedor (L) (Equação 1). 

 

Equação 1: fórmula de Francis (1868) para cálculo de vazão em vertedor retangular 

𝐐 =  𝟏, 𝟖𝟑𝟖 𝐱 𝐋 𝐱 𝐇𝟏,𝟓  

 

A largura do vertedor de captação da Saneago é 10,8 m, portanto, a etapa 

seguinte consiste em mensurar a altura da lâmina de água que passa pelo vertedor. 

Inicialmente, convém destacar que para a leitura da altura da lâmina d’água, 

são recomendados certos cuidados, como por exemplo, evitar que a mesma seja 

realizada próxima do vertedor, para não sofrer influência do abaixamento superficial. 

Por isso, sugere-se uma distância de 2m a 5m à montante. Dessa forma, a régua foi 

instalada a uma distância de 3 metros do vertedor. A finalidade desta régua é 

relacionar a altura do nível d’água do manancial com a sua vazão. A relação entre 

cota e descarga, é dado o nome de curva-chave. Para o cálculo das medições de 

vazão in-loco foi utilizado o aplicativo H2O Mobile na função “Vazão de água – 

Vertedor retangular sem contração lateral”, que faz uso da fórmula de Francis (1868). 

A Figura 12, a seguir, é uma fotografia aérea obtida na data de 03 de junho de 

2017 com uso do drone DJI Phanton 3, e ilustrada para compreensão da localização 

dos componentes contidos na estação de captação de água da Saneago em Iporá. A 

Figura 13 detalha onde a régua linimétrica foi instalada, distante 3 metros a montante 

do vertedor retangular, e a Figura 14 demonstra o vertedor retangular. 
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Figura 12: Fotografia aérea ilustrando os componentes da estação de captação de 

água da Saneago em Iporá 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

 
Figura 13: Régua linimétrica instalada 

Fonte: o autor 

 
Figura 14: Vertedor retangular 

Fonte: o autor 

 

Conforme pode ser observado pela Figura 12, a captação de água da Saneago, 

ocorre antes do vertedor, por conta disso, ao valor da vazão encontrado pela fórmula 

de Francis, foi preciso somar também a vazão captada pela Saneago, que foi obtida 

pelos dados das planilhas diárias contidas no arquivo e fornecidas pela Saneago de 

Iporá, para obtenção da vazão total do manancial que chega no ponto exutório. 
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2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Demanda hídrica da cidade 

A demanda de água pela cidade é representada pelo consumo, através da 

captação pelo sistema de abastecimento público de Iporá. Conforme a portaria de 

outorga N° 223/2013 detida pela Saneago, a concessão para captação no RSA é de 

90 l/s, podendo ser expandida caso a empresa solicite, para até 180 l/s até o 

vencimento da outorga em 30/01/2025. Entretanto a cidade já demanda, e a empresa 

já capta 121,9 l/s, como constatado no macromedidor de água bruta captada, em visita 

técnica na data de 28 de setembro de 2019 feita na ETA da Saneago de Iporá (Figura 

15). 

 

 
Figura 15: Macromedidor da água bruta captada 

Fonte: o autor. 
 

A empresa não solicitou revisão da outorga, o que demonstra uma situação 

irregular perante a portaria de outorga, pois é captado um volume maior que o 

outorgado. 

No processo de outorga, é utilizado a vazão de referência Q95, que foi 

determinada pela SEMAD em 396 l/s, obtida por meio do cálculo da Qespecífica, que 

para a bacia é 2,68 l/s/km². Foi verificado pela SEMAD que não existem outras 

captações outorgadas a montante na mesma bacia, através do levantamento nos 

arquivos da secretaria. Consta no processo que a vazão requerida corresponde a 

22,72% da vazão de referência, que é inferior ao limite da vazão máxima disponível à 
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outorga, correspondente a 50% (ou 198 l/s) da vazão de referência, considerando 

todos os usuários conhecidos e regulares. 

Segundo as exigências técnicas complementares da outorga, deverá ser 

respeitado o percentual de 50% da vazão do RSA, ou seja, a captação não poderá 

extrapolar a metade da vazão total do manancial. É informado na outorga que a 

empresa deve reduzir ou paralisar a captação, caso ocorra um período de estiagem 

prolongada e a vazão remanescente atinja valores insuficientes para atender os usos 

múltiplos a jusante e manter a fauna e flora aquática em equilíbrio. 

De acordo com os dados legais do processo, a Saneago detém outorga de 90 

l/s, dessa forma, a vazão outorgável restante é 108 l/s. Isso significa que se algum 

usuário a montante do ponto de captação da Saneago solicitar outorga de água, 

legalmente poderá ser concedido pela SEMAD, outorga de captação de até no 

máximo 108 l/s. 

Conforme Moura (2017), a capacidade de tratamento de água pela ETA da 

Saneago de Iporá é de 180 l/s, que, de acordo com a Saneago (2017) é suficiente 

para atender uma população de 58.000 habitantes. Conforme a portaria de outorga 

N° 223/2013, a projeção de expansão de captação até o vencimento da outorga em 

30/01/2025 é de 180 l/s, correspondente a 45,45% da Q95. Porém a vazão do RSA 

em períodos prolongados de estiagem, mais especificamente em setembro e outubro, 

já não é suficiente para atender a demanda atual de 121,9 l/s, ou seja, o sistema de 

tratamento de água é eficaz e comporta uma produção de até 180 l/s, mas a 

disponibilidade hídrica do manancial não está comportando nem a demanda atual de 

121,9 l/s. Percebe-se que o problema maior está na disponibilidade hídrica do 

manancial em períodos de estiagem. Isso aliado a um consumo médio per capita 

crescente em Iporá, está causando recorrentes episódios de estresse hídrico no 

manancial. A Figura 16, ilustrada a seguir, demonstra a evolução do consumo médio 

per capita de água em Iporá de 2009 a 2018. 
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Figura 16: Consumo médio per capita de água em Iporá de 2009 a 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados do SNIS (2019). 
  

 Consumo médio per capita de água expressa a média de consumo diário por 

habitante atendido com rede geral de abastecimento de água e abrange os consumos 

doméstico, comercial, público e industrial. O consumo médio per capita em Iporá (160 

l/hab./dia), de acordo com SNIS (2018), é superior à média de Goiás (139 l/hab./dia) 

e do Brasil (154 l/hab./dia) como ilustrado na Figura 17. Esse consumo elevado diante 

das médias estadual e nacional, aliado as baixas vazões de oferta do manancial, vem 

causado recorrentes situações de insegurança no abastecimento. 
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Figura 17: consumo médio per capita em Iporá, Goiás e Brasil em 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados do SNIS (2019). 
   

 Outro problema existente nos sistemas de abastecimento público, são as 

perdas de água na distribuição, que expressa o percentual do volume total de água 

disponibilizado que não foi contabilizado (perdas aparentes) ou perdido (perdas reais) 

na distribuição. Em Iporá, conforme dados do SNIS (2019), houve uma média de 

33,4% no índice de perdas na distribuição em 10 anos (2009-2018). A Figura 18 

demonstra a produção, consumo e os percentuais de perdas de água entre 2009 e 

2018. 

 

 
Figura 18: Produção, consumo e perdas de água na distribuição 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados do SNIS (2019). 
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 As maiores perdas foram registradas no ano de 2011, com um percentual de 

39% e as menores perdas foram registradas no ano de 2013 com um percentual de 

28%. Mesmo o menor percentual de perdas registrado na série histórica, ainda se 

mostra elevado, considerando que significa perda de água tratada, que contribuiria 

para amenizar o risco de desabastecimento. 

 De acordo com dados do SNIS (2019), entre 2009 e 2018, a cidade de Iporá 

teve um total de 3.885 novas ligações de hidrômetros, que representa uma média de 

432 novos consumidores por ano, ou um aumento percentual médio de 3,31%. A 

Figura 19 ilustra as quantidades de ligações ativas de água entre 2009 e 2018. 

 

 
Figura 19: Ligações ativas de água entre 2009 e 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados do SNIS (2019). 
  

 De acordo com a Figura 19, percebe-se um crescimento gradual de novas 

ligações em residências ou estabelecimentos, para serem abastecidos com água 

tratada. O ano com maior aumento foi entre 2013 e 2014, com 516 novas ligações. O 

menor aumento ocorreu entre os anos de 2009 e 2010, com 271 novas ligações. Do 

ano de 2017 para 2018, o aumento foi de 510 novas ligações, ou um aumento 

percentual de 3,4%. Fica evidente o incremento de novos consumidores ao longo dos 

anos. A Tabela 1 detalha os indicadores do abastecimento público de Iporá. 
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Tabela 1: Indicadores do abastecimento público de Iporá 

Ano 

Consumo 
médio per 

capita 
(L/hab./dia) 

Ligações 
ativas de 

água 

Aumento 
de novas 
ligações 

Aumento 
% de 
novas 

ligações 

Volume de 
água 

produzido 
(1000m³/ano) 

Volume de 
água 

consumido 
(1000m³/ano) 

Perdas 
(%) 

2018 160,2 15.296 510 3,4 2.419,80 1.695,20 30 
2017 160 14.786 493 3,4 2.546,43 1.718,09 32 
2016 159,7 14.293 465 3,3 2.545,65 1.713,92 32 
2015 157,2 13.828 418 3,1 2.565,58 1.685,30 34 
2014 157,8 13.410 516 4,0 2.486,83 1.689,91 32 
2013 154 12.894 409 3,2 2.265,64 1.626,39 28 
2012 152,9 12.485 449 3,7 2.329,82 1.592,87 31 
2011 142,4 12.036 354 3,0 2.444,73 1.483,36 39 
2010 131,1 11.682 271 2,3 2.352,95 1.446,18 38 
2009 115,9 11.411 - - 2.178,65 1.341,18 38 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados do SNIS (2019). 

 

 Os indicadores demonstram que o consumo médio per capita aumentou 44,3 

l/hab./dia em dez anos (2009-2018) e ouve um incremento de 3.885 novos 

consumidores no mesmo período. O volume de água produzido e consumido também 

aumentou, e as taxas de perdas na distribuição variaram entre 28% e 39%, ficando 

em média 33,4%. 

 

2.3.2 Disponibilidade hídrica do manancial  

A disponibilidade hídrica do manancial é representada pelas vazões medidas 

no exutório, pelo método do vertedor retangular. No Quadro 2 é ilustrado os valores 

da curva chave, encontrada para o vertedor retangular da Saneago, após calculado 

com uso da fórmula de Francis (1868), que é a relação entre a cota de altura do nível 

d’água medido pela régua linimétrica (H) e o valor da vazão (Q) no vertedor retangular 

da estação de captação de água da Saneago em Iporá. A Figura 20 ilustra a curva 

chave do vertedor retangular da Saneago. 

 

Quadro 2: Valores da curva chave do vertedor retangular - Relação entre a cota (H) 
e a vazão (Q) 

H (cm) Q (L/S) H (cm) Q (L/S) H (cm) Q (L/S) H (cm) Q (L/S) 

1,0 18,47 12,0 767,66 23,0 2.036,99 34,0 3.661,31 

2,0 52,16 13,0 865,62 24,0 2.171,34 35,0 3.823,96 

3,0 95,90 14,0 967,36 25,0 2.308,50 36,0 3.989,09 
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4,0 147,64 15,0 1.072,87 26,0 2.448,36 37,0 4.156,38 

5,0 206,39 16,0 1.181,95 27,0 2.590,92 38,0 4.326,05 

6,0 271,40 17,0 1.294,38 28,0 2.736,18 39,0 4.497,88 

7,0 341,93 18,0 1.410,26 29,0 2.884,14 40,0 4.671,97 

8,0 417,85 19,0 1.529,50 30,0 3.034,58 41,0 4.848,34 

9,0 498,64 20,0 1.651,75 31,0 3.187,51 42,0 5.026,75 

10,0 583,96 21,0 1.777,25 32,0 3.343,03 43,0 5.207,33 

11,0 673,70 22,0 1.905,66 33,0 3.500,93 44,0 5.390,06 

Fonte: o autor. 

 

 
Figura 20: Curva chave do vertedor retangular 

Fonte: o autor. 
 

Os dados das medições de vazão foram tabulados e graficados, considerando 

a mensuração momentânea representativa dos meses durante os anos, podendo ser 

verificado as datas das medições, a dinâmica da vazão e as fotografias do vertedor, 

tiradas em campo conforme a Tabela 2, Figura 21 e 22, ilustradas a seguir. 

 

Tabela 2: Vazões obtidas 
2017 2018 2019 

Data Vazão Data Vazão Data Vazão 

29/01/17 3297 15/01/18 3771 09/01/19 2000 

18/02/17 3144 13/02/18 3610 13/02/19 4099 

31/03/17 2846 09/03/18 3453 17/03/19 4958 

27/04/17 1761 02/04/18 3282 12/04/19 2846 

26/05/17 877 02/05/18 1520 10/05/19 1887 
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28/06/17 381 05/06/18 877 10/06/19 1077 

30/07/17 334 03/07/18 608 09/07/19 693 

24/08/17 204 07/08/18 381 06/08/19 449 

29/09/17 185 03/09/18 205 03/09/19 316 

23/10/17 70 01/10/18 190 15/10/19 162 

22/11/17 608 06/11/18 512 04/11/19 160 

20/12/17 1480 03/12/18 2000 05/12/19 608 

Fonte: o autor. 

 

 
Figura 21: Vazão mensal (l/s) do RSA no ano de 2017 

Fonte: o autor. 
 

No ano de 2017, a maior vazão monitorada foi no mês de janeiro (3297 l/s) e a 

menor foi no mês de outubro, onde atingiu apenas 70 l/s. Nesse mês, ouve 

desabastecimento da cidade, pois a vazão total do RSA de 70 l/s não foi suficiente 

para abastecer a demanda da cidade, que é normalmente 110 l/s. Nos meses de 

agosto e setembro, a Saneago captou mais da metade da vazão do manancial. No 

mês de outubro a empresa captou 100% da vazão do manancial, não sobrando vazão 

remanescente pós captação, prejudicando a ecologia da fauna e flora aquática e os 

usuários à jusante. 
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No ano de 2018, a maior vazão monitorada foi no mês de janeiro (3771 l/s) e a 

menor foi no mês de outubro (190 l/s). Nos meses de setembro e outubro a Saneago 

captou mais da metade da vazão do manancial, restando uma vazão ecológica baixa 

para a fauna e flora aquática e para os usuários à jusante. 

No ano de 2019, a maior vazão monitorada foi no mês de março (4958 l/s) e a 

menor foi no início do mês de novembro (160 l/s). Durante os meses de outubro e 

novembro a Saneago captou mais da metade da vazão do manancial, infringindo 

novamente as condicionantes da outorga. 

Percebe-se que mesmo em anos com volumes de chuvas considerados dentro 

da média, como em 2018, a vazão do RSA fica reduzida nos últimos meses do período 

de estiagem, onde a captação consome mais da metade da vazão total do manancial. 

A Figura 22 ilustra a vazão remanescente no vertedor da Saneago, no período crítico 

de estiagem dos anos de 2017, 2018 e 2019. 

 

A

 

B

 

C

 
Figura 22: Fotografias do vertedor ilustrando as vazões remanescentes no período 

crítico de estiagem dos anos de 2017, 2018 e 2019. A: Vertedor sem vazão 
remanescente em 23/10/2017. B: Vazão remanescente em 01/10/2018. C: Vazão 

remanescente no vertedor em 04/11/2019 
Fonte: o autor. 

 

Nos três anos monitorados, as vazões do RSA entraram em declínio acentuado 

no mês de maio, quando as chuvas na região também diminuem e dá início ao período 

de estiagem, conforme verificado no artigo 1. Assim, a partir desse mês, as vazões 

são mantidas pelos fluxos de base (nascentes) das águas armazenadas nos aquíferos 

freáticos contidos a montante na bacia. Ocorre que a vazão de base permanece em 

constante diminuição e se agrava com o aumento das temperaturas nos meses de 

setembro e outubro, quando é gerado maior evapotranspiração das águas e assim 

acentuando ainda mais a diminuição das vazões. O ápice das baixas vazões ocorre 

entre os meses de agosto, setembro, outubro e começo de novembro, dependendo 
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da data de retorno da estação chuvosa. Nesses meses a captação média de 110 l/s 

de água para abastecer a demanda da cidade já consome boa parcela da vazão do 

manancial, restando uma vazão ecológica reduzida. 

Os resultados do monitoramento das vazões do RSA de forma momentânea, 

representativa para os meses ao longo de 3 anos, mostra que o RSA possui uma 

grande variação ao longo do ano. Os meses com maior vazão são os meses de 

janeiro, fevereiro e março. Os meses com menor vazão são os meses de setembro e 

outubro, podendo ocorrer baixas vazões no final de agosto e começo de novembro, 

onde a variação de vazões mínimas entre esses meses depende de eventos de 

precipitação e do retorno do período chuvoso no ano. Nesses meses é necessária 

uma maior atenção pela mediação dos recursos hídricos no manancial. 

Devido as baixas vazões do manancial nos últimos meses do período de 

estiagem, a Saneago descumpriu as condicionantes da outorga, que determina 

manter uma vazão mínima de 50% da vazão total a jusante da captação e reduzir ou 

paralisar a captação, caso ocorra período de estiagem prolongada e a vazão de 

escoamento a jusante do uso atinja valores insuficientes para atender a demanda 

solicitada e manter regularizada a vazão do curso d'água em questão. 

No ano de 2017 os meses que tiveram vazão abaixo da Q95 (396 l/s) foram 

junho, julho agosto setembro e outubro. No ano de 2018 foram agosto, setembro e 

outubro. E no ano de 2019 foram setembro, outubro e começo de novembro. 

Como verificado na visita técnica, através do macromedidor (Figura 15), a 

vazão de água captada pela Saneago para o abastecimento de Iporá tem sido superior 

à outorgada, chegando aos 121,9 l/s. Esse valor é divergente do limite indicado pela 

portaria de outorga e, por isso, a empresa está atuando de forma irregular, não 

respeitando o limite da outorga (90 l/s). A captação de 121,9 l/s corresponde a 61,5% 

da vazão outorgável, ou seja, a empresa está captando além do permitido, que é até 

50% da vazão outorgável. Isso significa que a empresa sozinha capta mais que o 

permitido, restando uma perspectiva nada otimista de incremento de novos usos 

outorgados em períodos de estiagem, podendo haver comprometimento dos estoques 

hídricos e insegurança dos usos prioritários. 

De acordo com o projeto de outorga da Saneago, ainda há previsão de 

expansão da captação para até 180 l/s num período de 12 anos, tendo como base a 

publicação da portaria de outorga em 30 de janeiro de 2013. A captação desse volume 
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faria com que a Saneago sozinha utilizasse a vazão outorgável da bacia em 90,9%, 

sendo que o permitido é apenas 50%, e não seria suficiente para manter a vazão 

remanescente (ecológica) em equilíbrio. 

 

2.4 Considerações Finais 

O trabalho constatou que a disponibilidade hídrica do RSA representada pelas 

vazões de oferta, possuem volumes reduzidos em períodos de críticos de estiagem e 

não está sendo suficiente para comportar a demanda atual da captação (121,9 l/s), 

feita pela Saneago para abastecimento púbico da cidade de Iporá, e manter-se 

regularizada para garantir os usos múltiplos a jusante e o equilíbrio ecológico. 

Verificou que nos meses de estiagem a vazão do RSA atinge valores abaixo da Q95 

constante na outorga, o que significa que o valor da Q95 obtido pela SEMAD está 

incorreto e não representa a realidade encontrada nas medições de vazão. Verificou 

que a captação da Saneago consome volumes que extrapolam a metade da vazão do 

manancial, o que não é permitido pela outorga, e no ano de 2017 consumiu toda a 

vazão e não foi suficiente para abastecer a população, tendo nesse ano casos de 

desabastecimento. 

Dessa forma, é fundamental a implementação de práticas conservacionistas de 

manejo dos solos da bacia hidrográfica, para aumentar a recarga hídrica e a vazão de 

base. Além de ser necessária a escolha de fontes complementares para captação de 

água e abastecimento público, para que diminua a captação no RSA nos períodos 

críticos de escassez, onde quase não sobram vazões remanescentes ou ecológicas, 

prejudicando a fauna e flora aquática e os usuários a jusante. 

Verificou que a Saneago descumpre as exigências técnicas contidas na portaria 

de outorga, ao captar um percentual maior que o permitido e não respeitar a vazão 

outorgada. É necessário que haja políticas públicas voltadas para o uso consciente 

da água para reduzir a média do consumo per capita em Iporá e ajudar a diminuir a 

demanda de captação no RSA. Do mesmo modo, é importante que a Saneago invista 

em melhorias nas perdas de água na distribuição, pois essas também prejudicam o 

abastecimento público e influenciam em maior demanda por água no RSA. 

O monitoramento da vazão pelo método do vertedor retangular se mostrou 

eficaz, por ser um método barato e simples de se aplicar. Para locais com o vertedor 

retangular já existente, basta apenas instalar a régua linimétrica nivelada para que se 
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possa proceder o monitoramento. Esse método é ideal para monitorar locais de 

captação para abastecimento público que contenham vertedor retangular, que é a 

maioria dos casos. A dificuldade do método consiste apenas na instalação do vertedor 

retangular em locais onde não existam e em canais de mananciais com grandes 

proporções, pois demandam obras de engenharia onerosas. 
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ARTIGO 3 – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DAS VAZÕES DE 

PERMANÊNCIA, OUTORGÁVEIS E MEDIDAS NAS ALTAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DOS RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E SANTA MARTA 

 

3.1 Introdução 

Como mecanismo legal para controle e regulação dos recursos hídricos, foi 

publicada em janeiro de 1997 a lei federal nº 9.433, conhecida como “Lei das Águas”, 

que institui a política nacional de recursos hídricos, cria o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e representa o marco regulatório dos recursos 

hídricos nacional. Em seu artigo 5º, a Lei das Águas define o instrumento de outorga 

de direito de uso de recursos hídricos para regulação e mediação, com objetivo de 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água (BRASIL, 1997).  

No art. 14 da lei 9.433, destaca-se que a outorga efetivar-se-á por ato da 

autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito 

Federal. Isso significa que um manancial no interior de uma Unidade da Federação 

terá sua outorga no âmbito dessa instância administrativa; e caso esteja na divisa ou 

se estenda ao longo de duas ou mais unidades federativas, será considerado um 

manancial federal, e o dever de outorgar é da União (BRASIL, 1997). 

Da mesma forma que em âmbito federal, no estado de Goiás foi estabelecido 

um marco regulatório a partir da publicação da Lei Estadual nº 13.123, de 16 de julho 

de 1997, referente à Política Estadual dos Recursos Hídricos. Nas legislações, tanto 

estadual quanto federal, prevê-se que a implantação de empreendimentos que 

demandem a utilização de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, e a 

execução de obras ou serviços que alterem seu regime, em termos de qualidade ou 

quantidade, dependerá de prévia manifestação, e da devida autorização ou licença 

dos órgãos e entidades competentes. Os objetivos principais das Políticas Nacional e 

Estadual dos Recursos Hídricos é assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

diversos usos (GOIÁS, 1997). 

De acordo com o art. 11 da Lei Estadual nº 13.123/97 (GOIÁS, 1997), 

ressalvados os casos de competência da União, as águas públicas de domínio do 
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estado de Goiás somente poderão ser utilizadas após cadastramento e outorga da 

respectiva concessão, autorização ou permissão expedida pela Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 

Conforme estabelece a Resolução nº 22/2019, do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CERHí, 2019), estão sujeitos à outorga a derivação ou captação 

de água, a extração de água de aquífero subterrâneo, lançamento em corpo de água 

de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, uso para fins de aproveitamento 

de potenciais hidrelétricos, outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. 

Para o gerenciamento dos recursos hídricos é de suma relevância o 

conhecimento das vazões mínimas dos rios principais e seus afluentes, para aplicação 

do instrumento de outorga, pois a repartição dos recursos hídricos disponíveis 

(outorgáveis) entre os diversos requerentes deve ser feita com uma garantia de 

manutenção de fluxo residual nos cursos de água. 

Vazão outorgável para captação de água em cursos hídricos superficiais é a 

vazão disponível para ser outorgada em um determinado manancial, considerando a 

disponibilidade hídrica representada pela vazão de referência e os usuários já 

outorgados a montante do ponto pretendido para outorga. As vazões de referência 

utilizadas, segundo Cardoso da Silva e Monteiro (2004), são as vazões mínimas, de 

forma a caracterizar uma condição de alta garantia de água no manancial. A partir 

dessa condição, são realizados os cálculos de alocação da água, de modo que, 

quando essas vazões mínimas ocorram, os usuários ou os usos prioritários 

mantenham, de certa forma, suas retiradas de água.  

A Q95 é o exemplo de uma vazão de referência, determinada a partir das 

observações em um posto fluviométrico, em certo intervalo de tempo, durante o qual 

95% das vazões foram iguais ou superiores a ela. Em outras palavras, pode-se aceitar 

que existe um nível de 95% de garantia de que naquela seção do curso d’água as 

vazões sejam maiores do que a Q95. Diz-se que a Q95 é a vazão com 95% de 

permanência no tempo. Ou seja, a Q95 é a vazão que ocorre em período equivalente 

a 346,75 dias, sendo admitida vazão inferior apor apenas 18,25 dias. Por exemplo: 

em um manancial, cujas medições em uma série histórica de 30 anos apresenta 

vazões que permanecem 95% do tempo, no decorrer de um ano (346,75 dias), acima 

dos 100 l/s, então serão admitidos apenas 18,25 dias com vazão inferior aos 100 l/s. 
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O Estado de Goiás, por meio da Resolução nº 22/2019, no art. 21, adota como 

vazão de referência para a outorga de direito de uso das águas de domínio do estado 

a vazão com garantia de permanência em 95% do tempo durante um ano (Q95), 

considerando a bacia de contribuição no ponto de captação, onde esta informação 

estiver disponível (CERHí, 2019). 

O mesmo artigo da referida Resolução estabelece que a vazão outorgável em 

cursos d’água sob domínio do estado de Goiás, definida como “a soma das vazões 

outorgadas na bacia, limitada pela seção transversal em estudo, não poderá exceder 

a 50% da vazão de referência definida no caput deste artigo”. Dessa forma, fica claro 

que se um usuário quiser obter a outorga, a SEMAD analisará se existem usuários 

outorgados e se a soma de todas as outorgas não ultrapassa os 50% da vazão de 

referência (Q95) à montante do ponto pretendido para captação na bacia. 

No sistema da bacia hidrográfica, devem ser considerados todos os usuários 

existentes para dimensionar a disponibilidade hídrica na bacia. Em uma bacia onde 

há captação para abastecimento público da cidade, que é um uso prioritário, o cuidado 

na gestão das águas deve ser maior para que não haja problemas de 

desabastecimento. Por isso é importante a formalização dos usuários com a outorga 

de direito de uso dos recursos hídricos, tendo em vista subsidiar a mediação pela água 

e para manutenção da vazão mínima residual – entendendo essa última como o valor 

de referência que deve ser mantido no trecho de um rio à jusante de um barramento 

ou de um ponto de captação de água. 

Em Iporá (GO), no mês de setembro de 2017, houve desabastecimento em 

algumas residências e foi necessário o racionamento de água para consumo na 

cidade (OESTE GOIANO, 2017). O caso chamou a atenção das mídias locais, 

comunidade civil e poder público. Essa situação motivou o desenvolvimento deste 

trabalho, que tem como objetivo analisar as vazões de permanência e outorgáveis da 

alta Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio (BHRSA) e da alta Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Santa Marta (BHRSM), e compará-las com medidas de vazão 

realizadas in loco nas referidas bacias, com vistas a mensurar sua capacidade de 

fornecimento de água e avaliar a efetividade da metodologia de regionalização de 

vazões adotada pelo Estado de Goiás.  

A escolha das referidas bacias se deu em virtude de o ribeirão Santo Antônio 

ser atualmente a única fonte de captação de água para abastecimento da cidade de 
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Iporá, ao passo que o ribeirão Santa Marta é apontado por Moura et al. (2017) como 

possível manancial a complementá-la. 

 

3.2 Metodologia 

3.2.1 Delimitação das áreas de contribuição das bacias 

Para delimitação e cálculo das áreas de contribuição das bacias e extração e 

hierarquização das redes de drenagens (conforme metodologia de Strahler (1952)), a 

montante dos exutórios, foi utilizada a extensão contida no QGIS denominada Terrain 

Analysis Using Digital Elevation Models (TAUDEM), que apresenta um conjunto de 

ferramentas para análises hidrológicas a partir de Modelos Digitais de Elevação 

(MDE). Para isso foram utilizadas imagens rasters do Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA) do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), com refinamento das imagens SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) para resolução final de 30 m. Vale destacar que as imagens TOPODATA 

foram reprojetadas para a projeção SIRGAS 2000 UTM Zona 22 S, para fins de 

cálculos planimétricos. 

Para o posicionamento mais preciso dos pontos exutórios das duas bacias, 

foram verificadas imagens de alta resolução, disponíveis no Google Earth Pro, e 

posterior validação em campo com a coleta das coordenadas UTM (SIRGAS 2000 

Zona 22 S) com uso de aparelho receptor móvel GNSS de marca Garmin, modelo 

Monterra. 

 

3.2.2 Cálculo da vazão de permanência (Q95) e da vazão outorgável 

Os procedimentos empregados para cálculo da vazão consistiram, 

inicialmente, no levantamento e análise de legislações pertinentes ao tema, em âmbito 

nacional e estadual (Lei Federal nº 9.433/97, Lei Estadual nº 13.123/97) e, em 

seguida, na aplicação dos procedimentos exigidos para a determinação da vazão de 

permanência (Q95) e da vazão outorgável para as bacias em estudo, conforme 

legislação estadual (Resolução nº 22/2019 e Instrução Normativa 004/2015-GAB). 

Os valores de Q95 das duas bacias em estudo foram definidos pelo Estado de 

Goiás a partir do método de regionalização de vazões de permanência específica 

(Qespecífica), em l/s/km², para as Unidades de Gestão Hídrica (UGHs) do Estado de 
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Goiás, conforme disposto na Instrução Normativa 004/2015-GAB (GOIÁS, 2015). Os 

valores de Q95 dessa Instrução Normativa foram calculados com base nos dados 

históricos de estações fluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA) e nas 

diretrizes estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos das bacias do Rio 

Paranaíba, Araguaia/Tocantins e São Francisco. 

Como a BHRSM está inserida na UGH do rio Claro e a BHRSA se situa no 

contexto da UGH do rio Caiapó, foram utilizados seus respectivos valores de vazão 

específica (Qespecífica), isto é, 2,52 l/s/km² para a primeira e 2,68 l/s/km² para a 

segunda (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Disponibilidade hídrica superficial nas Unidades de Gestão Hídricas 
(UGHs) segundo as vazões de permanência específica (Q95 Esp.) 

UGH Q95 Esp. (l/s/km²) Fonte 

Caiapó 2,68 Est. Fluv. 24800000 

Claro 2,52 Est. Fluv. 24950000 

Fonte: Goiás (2015). 

 

Com base nos valores das Qespecíficas da UGHs e nas áreas de contribuição 

a montante dos pontos exutórios das bacias hidrográficas, em km², pode-se mensurar 

as vazões de permanência (Q95) das mesmas. Em seguida, encontram-se os valores 

das vazões outorgáveis a partir da metade da Q95. As Equações 2 e 3, a seguir 

explicitam os cálculos de vazão de permanência (Q95) e de vazão outorgável: 

 

Equação 2: vazão de permanência 

𝐐𝟗𝟓 = 𝐐𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜í𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐱 Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢çã𝐨 
 

Equação 3: vazão outorgável 
𝐕𝐚𝐳ã𝐨 𝐨𝐮𝐭𝐨𝐫𝐠á𝐯𝐞𝐥 =  𝐐𝟗𝟓 ÷  𝟐 

 

3.2.3 Medições da vazão na BHRSA e na BHRSM pelo método ADCP 

As medições de vazão nas bacias foram realizadas por meio de um medidor 

acústico doppler de vazão – ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), modelo M9 da 

marca Sontek. Os locais escolhidos para as medições foram estabelecidos pela 

proximidade com os pontos exutórios. Na BHRSA foi o local mais próximo logo a 

montante do ponto de captação e, na BHRSM, em um ponto determinado como o 

mais favorável para implantação de uma possível captação. Em ambos os mananciais 
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foi escolhido um local onde fosse possível executar as medições sem nenhuma 

interferência, para se obter uma amostragem representativa dos pontos exutórios. 

O ADCP é um equipamento utilizado para medição de vazão de rios e lagos 

por meio de ondas sonoras. Segundo Gamaro (2012), a onda sonora emitida pelo 

aparelho se propaga em direção ao fundo do leito e, conforme reflete nas partículas 

em suspensão na água, calcula através do efeito Doppler a velocidade das partículas, 

a qual se assume ser igual à da água. De acordo com a velocidade da água e o 

mapeamento da seção, o software River Surveyor calcula a vazão, em l/s. 

Para a determinação da vazão com o uso do ADCP foi necessária a utilização 

dos seguintes materiais: veículo para deslocamento ao campo, estacas para 

marcação das seções, ADCP com acessórios, cordeletes para deslocar o ADCP na 

travessia, trena e notebook. Foram necessários três integrantes para realização das 

medições de vazão. 

No planejamento e mapeamento dos pontos precisos para realização das 

medições de vazões, foram utilizados o software QGIS e o Google Earth. 

Posteriormente, verificou-se em campo se a seção estaria em conformidade com os 

pré-requisitos necessários para as medições de vazão: seção retilínea e sem 

obstruções, como galhos e rochas. Na visita a campo foi possível verificar que as 

seções escolhidas em cada bacia estavam em conformidade com os padrões exigidos 

para a medição de vazão. 

As datas de mensuração foram escolhidas para que fosse possível obter 

informações das vazões em períodos que marcam a sazonalidade climática da região. 

Por isso, foram realizadas três medições, em meados e final da estação seca 

(30/07/2017 e 29/09/2017) e no final do período chuvoso (01/05/2018). As 

mensurações foram feitas em ambas bacias nas mesmas datas, sem eventos de 

precipitação que pudessem prejudicar as atividades e, especialmente, influenciar os 

valores de vazão. 

Após a escolha dos locais das seções e materialização com estacas, nos dois 

ribeirões, os sítios foram georreferenciados com o receptor GNSS, para garantir a 

precisão locacional em medições futuras. A base do ADCP foi instalada em solo, e o 

transdutor foi acoplado no barco para permitir a travessia nos cursos d’água enquanto 

os dados das medições eram transmitidos via bluetooth ao notebook. Com o auxílio 

de roldanas acopladas às estacas, a corda foi amarrada ao barco, dando início a 
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medição de vazão com movimentos transversais ao sentido do fluxo da água, 

repetidos seis vezes em cada ribeirão. Posteriormente, foi feita a média das 

travessias, para obtenção das vazões de cada curso d’água. A Figura 23 ilustra o 

trabalho de medição realizado no dia 30/07/2017 no ribeirão Santo Antônio e o perfil 

da seção processado no software River Surveyor. 

 

 
Figura 23: Perfil da seção e medição dia 30/07/2017 

Fonte: o autor. 
 

3.3 Resultados e Discussão 

3.3.1 Área de contribuição das bacias e levantamento dos pontos outorgados 

A área da BHRSA é de 127,06 km² e possui hierarquia de canais até a 5ª ordem. 

A BHRSM, por sua vez, possui a mesma ordem hierárquica de canais, embora 

apresente mais que o dobro de área (116% maior), com 274,32 km² (Figura 24). 
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Figura 24: Áreas de contribuição, ordem hierárquica dos canais e pontos outorgados 

nas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio e Santa Marta 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Segundo dados disponibilizados pelo sistema de outorgas da SEMAD, até a 

data de 25/10/2018 havia apenas um ponto outorgado nas bacias em questão, que é 

justamente a estação de captação de água da Saneago (outorga de 90 l/s), que 

coincide com o ponto exutório da BHRSA. 

 

3.3.2 Vazão de permanência (Q95) e vazão outorgável 

Com base nos valores das áreas de contribuição de 127,06 km², para a 

BHRSA, e 274,32 km², para a BHRSM, multiplicados pelas Qespecíficas referentes 

às UGHs na qual se inserem cada bacia, ou seja, de 2,68 l/s/km² para a primeira, e 

2,52 l/s/km² para a segunda, foram obtidos os valores da vazão de permanência 

(Q95), de 340,52 l/s para a BHRSA e 691,28 l/s para a BHRSM.  

Com base na metade (50%) da vazão de permanência (Q95) de cada bacia, 

obtiveram-se os valores de vazão outorgável, de 170,26 l/s para a BHRSA e 345,64 

l/s para a BHRSM, conforme demonstrado na resolução das Equações 4, 5, 6 e 7 a 

seguir. 

 

Equação 4: vazão de permanência da BHRSA (Q95) 
Q95 da 𝐁𝐇𝐑𝐒𝐀 = 2,68 x 127,06 

Q95 = 𝟑𝟒𝟎, 𝟓𝟐 𝐋/𝐒 

Equação 5: vazão outorgável da BHRSA 
50% da Q95 = 𝟏𝟕𝟎, 𝟐𝟔 𝐋/𝐒 

Equação 6: vazão de permanência da BHRSM (Q95) 
Q95 da 𝐁𝐇𝐑𝐒𝐌 = 2,52 x 274,32 

Q95 = 𝟔𝟗𝟏, 𝟐𝟖 𝐋/𝐒 

Equação 7: vazão outorgável da BHRSM 
50% da Q95 = 𝟑𝟒𝟓, 𝟔𝟒 𝐋/𝐒 

 

Foi constatado que a Q95 encontrada da BHRSA (340,52 l/s) é discrepante da 

Q95 calculada no processo de outorga, que é 396 l/s, conforme descrito no artigo 2. 

Isso sugere erro de cálculo da área de contribuição da bacia, por parte do processo 

de outorga. 

Verificou-se ainda que a única vazão outorgada nas áreas de estudo (90 l/s), 

detida pela Saneago para captação de água na BHRSA, visando o abastecimento da 

cidade de Iporá, é menor que a vazão outorgável encontrada para a bacia (170 l/s). 
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Sendo assim, de forma legal, restam 80 l/s que ainda podem ser outorgados na 

BHRSA, conforme dispõe o CERHí (2019). Já na área da BHRSM não existem pontos 

outorgados, por isso, legalmente, a vazão outorgável é o valor total encontrado para 

essa bacia, de 345,64 l/s. 

 

3.3.3 Vazões medidas in loco nas BHRSA e BHRSM 

De acordo com os dados obtidos e processados no software River Surveyor, 

foram gerados dados da vazão verificada, nos mesmos dias, em ambos os 

mananciais. 

Na análise comparativa da vazão dos mananciais, a BHRSM apresentou 

maiores valores de vazão, mais timidamente na primeira leitura, em 03/07/2017, e 

consideravelmente na última data, em 01/05/2018, com uma diferença de 1.223 l/s. A 

exceção se deu na data de 29/09/2017, em que a BHRSA, apesar de ter menos da 

metade da área da BHRSM, apresentou vazão superior (Figura 25). 

 

 
Figura 25: Comparativo entre as vazões da BHRSA e BHRSM 

Fonte: Os autores. 

 

No decorrer das três datas há uma considerável variação da vazão em ambas 

bacias, com valores partindo de 334 l/s (BHRSA) e 444 l/s (BHRSM), na primeira 

leitura, alcançando reduções no montante de vazão da ordem de 44,6%, no caso da 
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BHRSA, e de 77,5% na BHRSM, já no final do período de estiagem (29/09/2017), 

subindo, após o período de chuvas, para 1.754 l/s (BHRSA) e 2.977 l/s (BHRSM), em 

01/05/2018. Percebe-se, pois, que a vazão aumenta e diminui mais rapidamente na 

BHRSM, e que a BHRSA possui relativa maior capacidade de manutenção da vazão 

em períodos críticos. 

Acompanhando a sazonalidade das chuvas na região, os meses com maior 

vazão são janeiro, fevereiro e março, representativos do verão. Todavia, os maiores 

valores de vazão podem também ser registrados no mês de maio, conforme 

ocorrência de eventos de precipitação. Geralmente a vazão dos mananciais tende a 

diminuir a partir do mês de abril, quando as chuvas cessam. Nos meses de estiagem, 

as vazões dos mananciais são mantidas pela descarga (nascentes) das águas 

armazenadas nos aquíferos freáticos, ou seja, a vazão de base que alimenta os 

mananciais de superfície a montante na bacia. Esse processo se agrava com o 

aumento das temperaturas nos meses de setembro e outubro, quando há maior 

evapotranspiração.  

O ápice das baixas vazões ocorre entre os meses de agosto, setembro e 

outubro, às vezes, podendo alcançar o começo de novembro, dependendo da data de 

retorno da das chuvas. A título de exemplo, a Figura 26 demonstra o vertedor do ponto 

de captação da Saneago, localizado na BHRSA, sem vazão remanescente em 23 de 

outubro de 2017, ocasião em que houve desabastecimento de água, conforme 

divulgado pelo jornal de maior circulação na cidade (OESTE GOIANO, 2017). 
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Figura 26: Vertedor do ponto de captação da Saneago na BHRSA sem vazão 

remanescente em 23/10/2017 
Fonte: Moura, (2017). 

 

3.3.4 Comparação entre as vazões de permanência (Q95) e outorgáveis com as 

vazões medidas in loco 

Os valores de vazão obtidos nas datas representativas do período de estiagem 

(30/07/2017 e 29/09/2017), tanto na BHRSA quanto na BHRSM, ficaram abaixo da 

vazão de permanência desses mananciais, que é de 340,52 e 691,28 l/s, 

respectivamente, especialmente na última coleta, quando as vazões in loco foram de 

185 l/s na BHRSA e 100 l/s na BHRSM. Por outro lado, a mensuração realizada na 

data referente ao período chuvoso (01/05/2018) mostra vazão maior que a indicada 

como de referência, para ambas bacias. 

A vazões obtidas com o ADCP nos dias 30 de julho de 2017 e 29 de setembro 

de 2017 (93 dias depois), em ambos os mananciais, estavam abaixo da Q95. Isso 

significa que os valores ficaram, no mínimo, 93 dias abaixo da vazão de permanência 

adotada pelo Estado de Goiás (Q95), extrapolando imensamente os 5% admitidos, ou 

seja, 18 dias. 
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A discrepância existente no período de estiagem demonstra que o método de 

determinação e regionalização das vazões adotado pelo Estado de Goiás não é 

representativo e não condiz com a realidade encontrada nessas bacias. Portanto, é 

oportuna e necessária a revisão do referido documento, para que se possa adequar o 

método de mensuração dos valores de Q95 para as UGHs do estado de Goiás, 

sobretudo considerando as possíveis variações espaciais da sazonalidade climática 

regional, com a consequente dinâmica da vazão dos corpos hídricos. 

Dados apontados por Moura (2017) demonstram que a vazão de água captada 

pela Saneago para o abastecimento de Iporá tem sido superior à outorgada, de 90 l/s, 

podendo chegar aos 120 l/s, conforme registrado em setembro de 2016. Com uma 

captação dessa ordem, que correspondente a 70,58% da vazão outorgável, há uma 

perspectiva de impedimento com relação à implementação de novas outorgas, 

podendo haver ainda o comprometimento dos estoques hídricos e insegurança dos 

usos prioritários. Desse modo, a Saneago descumpre as exigências técnicas da 

outorga, que determinam manter uma vazão mínima a jusante da captação, e reduzir 

ou paralisar a captação caso ocorra estiagem prolongada e a vazão de escoamento a 

jusante do uso atinja valores insuficientes para atender a demanda solicitada, 

impossibilitando manter regularizada a vazão do curso d'água em questão. 

Além disso, Moura (2017) alerta que há um projeto de expansão da outorga da 

Saneago para captação de 180 l/s, num período de 12 anos, tendo como base a 

publicação da portaria de outorga em 30 de janeiro de 2013. Isso faria com que a 

captação da Saneago, sozinha, extrapolasse a vazão outorgável da bacia, que é de 

170 l/s, inviabilizando a manutenção da vazão remanescente (ecológica). 

Numa análise realista, se considerássemos as vazões mínimas encontradas in 

loco, de 100 l/s (exutório da BHRSM) e 185 l/s (exutório da BHRSA), como vazões de 

permanência (Q95), as vazões outorgáveis seriam de 50 l/s (BHRSM) e 2,5 l/s 

(descontado o valor já outorgado à companhia de abastecimento de água, de 90 l/s). 

Como a Saneago já faz captação real de até 120 l/s, a empresa sozinha extrapola a 

vazão outorgável, não restando capacidade de outorgar outros usuários. 

 

3.4 Considerações Finais 

A partir das diretrizes estabelecidas pela legislação estadual, cujas métricas 

das áreas de contribuição foram calculadas com o uso de um SIG, verificou-se que as 
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vazões de permanência (Q95) e outorgável para de direito de uso de recursos hídricos 

nas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio e Santa Marta apresentam 

consideráveis diferenças entre ambas. Da mesma forma, as bacias registram, ainda, 

significativa oscilação entre os valores estabelecidos pelas normas e aqueles obtidos 

na coleta de dados primários, em campo. 

Enquanto na BHRSA, a Q95 encontrada foi 340,52 l/s, e a vazão outorgável foi 

de 170,26 l/s (ou de apenas 80 l/s, se considerada a vazão já captada pela Saneago), 

na BHRSM, a Q95 foi 691,28 l/s e a vazão outorgável, 345,64 l/s. O erro percentual 

entre as vazões de permanência (Q95) e os valores mensurados in loco no período 

de estiagem, em ambas bacias estudadas, chegam a 84% na BHRSA, e 591% na 

BHRSM. De mesma forma, houve divergência entre a vazão outorgável e o valor 

mensurado in loco na data de 29/09/2017 para a BHRSM, equivalente a menos de 1/3 

da vazão outorgável. 

Possivelmente, tais discrepâncias e divergências possam ser explicadas pelo 

fato das estações fluviométricas utilizadas para definição da regionalização das 

vazões de permanência se encontrarem distantes dos pontos exutórios das bacias 

analisadas, não representando as características locais do comportamento hídrico dos 

mananciais. 

Dessa forma, são necessários estudos mais detalhados e uma adequação 

metodológica para obtenção de valores de vazões de permanência (Q95) e de vazão 

outorgáveis mais exatos. Um exemplo disso seria o uso de uma maior quantidade e 

uma melhor distribuição de estações fluviométricas para cálculo da regionalização das 

vazões, assegurando melhor representatividade desse dado para as diversas e 

distintas bacias contidas em cada UGH. 

No caso específico das bacias estudadas, recomenda-se a utilização da 

estação fluviométrica de código 24900000 (ANA) para a BHRSM, e da estação 

24750000 (ANA) para a BHRSA, que além de estarem mais próximas dos exutórios, 

também apresentam maiores e melhores séries históricas de dados. 

As medições de vazão nas bacias, verificou uma menor disponibilidade hídrica 

representada pela vazão de estiagem no exutório da BHRSM, que é 116% maior que 

a BHRSA. Ou seja, mesmo a BHRSA tendo menos da metade da área da BHRSM, 

possui maior disponibilidade hídrica superficial.  
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ARTIGO 4 – REFINAMENTO DO MAPA DE SOLOS DA ALTA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO SANTA MARTA 

 

4.1 Introdução 

Os pedólogos necessitam caracterizar um solo para o reconhecimento da sua 

aptidão ou para que possam entender ou mesmo solucionar determinado problema. 

Sabe-se que o solo é originado a partir da ação do clima, dos organismos e das 

características do relevo, agindo sobre o material litológico de origem durante certo 

intervalo de tempo. Se a distribuição espacial desses fatores na paisagem for 

conhecida, conclui-se que o solo pode ser compreendido a partir da obtenção de 

informações de campo e construção de um modelo de relação solo-paisagem 

(JENNY, 1941). 

 O território brasileiro possui mapeamento de solos em escalas pequenas, entre 

1: 5.000.000 e 1:1.000.000, que são consideradas inadequadas para determinadas 

aplicações (DALMOLIN et al., 2004). Apenas 35% do território possui mapeamento 

em escalas de 1: 600.000 a 1:100.000, e apenas uma área muito restrita tem mapas 

de solos com maior detalhamento (MENDONÇA-SANTOS e SANTOS, 2007). 

Sousa (2006) salienta que apenas mapas pedológicos em escalas compatíveis 

podem efetivamente auxiliar no planejamento do uso e ocupação das terras, tendo em 

vista as potencialidades e fragilidades das coberturas pedológicas. 

Para atender a demanda por mapeamento dos solos em escalas adequadas, 

existem procedimentos como o Mapeamento Digital de Solos (MDS), que compreende 

o uso de sistemas de informações geográficas e de modelagem ambiental para a 

inferência dos tipos de solos existentes em determinada localidade e, por vezes, de 

seus atributos, a partir de observações a campo, do conhecimento dos solos e da 

correlação de variáveis ambientais, especialmente geologia, relevo, clima e vegetação 

(LAGACHERIE e MCBRATNEY, 2007). 

Assim, a descrição de perfis de solos em campo e a coleta das amostras para 

posterior análise em laboratório pode ser interpolados, servindo para a validação do 

mapeamento digital de solos, usando critérios rigorosos para garantir que as amostras 

sejam representativas, coletadas e preparadas adequadamente, e que sejam 
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utilizadas técnicas analíticas adequadas para que os resultados das análises 

laboratoriais sejam corretamente interpretados. 

Sobre esse tema, Sousa (2015) complementa que a elaboração de mapas 

pedológicos deve considerar as condições físicas inerentes aos solos (profundidade, 

cor, teor de matéria orgânica, grau de diferenciação e drenagem no perfil e 

características do material de origem), integradas a outros aspectos tais como 

litologia, clima e topografia e uso e ocupação das terras. Isso somado às condições 

litológicas, climáticas e de relevo é que vão formar as diferentes classes de solos. 

Na abrangência da área de estudo, o mapa de solos disponível com maior 

resolução espacial é o mapa com escala de 1:250.000 produzido pela Agência Goiana 

de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER-GO, 

2017). Foi constatado que o mapeamento existente não condiz plenamente com a 

realidade percebida em campo. Dessa forma surgiu a necessidade de implementar a 

proposta de refinamento para a obtenção de um mapeamento com maior acurácia. 

Tendo em vista que o planejamento e a gestão de uma bacia hidrográfica 

podem ser subsidiados por meio de análise dos aspectos físicos, principalmente o 

pedológico, que se materializa na superfície do relevo e se apresenta de grande 

importância no comportamento hidrológico das unidades ambientais, é que se busca, 

no presente trabalho, apresentar uma proposta de refinamento do mapa de solo 

existente  em escala de 1:250.000 (reconhecimento de média intensidade) da alta 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Marta (BHRSM), situada entre Iporá (GO) e 

Amorinópolis (GO) para a escala de 1:100.000 (reconhecimento de alta intensidade), 

de modo a compatibilizar a escala do mapa de solo dessa bacia, com o mapa de solos 

existente da BHRSA, subsidiando análises comparativas posteriores. 

A escolha da BHRSM como estudo de caso é devida sua importância para a 

garantia de abastecimento público da cidade de Iporá (GO), sendo avaliada como uma 

possível fonte de captação de água para complementar o abastecimento de Iporá. 

Uma vez que a atual captação de água ocorre por meio da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Santo Antônio (BHRSA), com recorrentes episódios de escassez hídrica, 

especialmente no período de seca (MOURA, 2017). 
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4.2 Metodologia 

Os procedimentos metodológicos consistiram em 1) obtenção das bases de 

dados e elaboração de mapas temáticos dos aspectos preditores (geologia, solos e 

declividade); 2) realização de levantamentos de campo, com amostragem e descrição 

de perfis de solos; 3) análise, correlação e intersecção dos mapas temáticos com as 

informações derivadas do campo e das análises laboratoriais de descrição dos solos. 

Nos tópicos que seguem, são melhor detalhados os procedimentos metodológicos. 

 

4.2.1 Obtenção de dados e elaboração de mapas dos aspectos preditores 

No intuito de melhor entender os aspectos preditores dos elementos da 

paisagem da área de estudo, e refinar o mapa de solos existente, foram elaborados 

mapas de geologia, solos, declividade e hidrografia. Os mapas foram elaborados a 

partir das seguintes bases de dados: 

a) Para compilação do mapa geológico foi utilizada a base de dados disponibilizada 

no Sistema de Geociências do Serviço Geológico do Brasil - CPRM GeoSGB (2019), 

através do download das folhas SE.22-V-B-III e SE.22-V-B-VI em formato shapefile, 

na escala de 1:100.000, sendo as folhas unidas e recortadas para a área da bacia, 

para então se proceder à quantificação e descrição das litologias presentes na área 

em estudo. O mapa geológico foi utilizado para correlação dos dados com a finalidade 

de obter informações sobre o material de origem dos solos; 

b) Para o mapa pedológico foi utilizado como base o mapa de solos, em escala 

1:250.000, produzido pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (EMATER-GO, 2017) e disponibilizado no Sistema Estadual 

de Geoinformação (SIEG, 2019); 

c) O mapa de declividade foi elaborado a partir de imagem raster do Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA, 2019), que consistem em variáveis 

morfométricas extraídas do Modelo Digital de Elevação (MDE) derivado do 

processamento de imagens do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e 

refinamento da sua resolução original de 90 metros para 30 m. Considerando a 

resolução das imagens, a escala de tais produtos é de 1:150.000, sendo esse o 

quociente da divisão entre a resolução espacial da imagem (30 m) e o fator de 

acuidade visual transformado em escalar constante (0,0002). A partir do MDE, foi 

extraída a rede hidrográfica. 
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A organização e elaboração dos produtos cartográficos da bacia hidrográfica 

foram feitas por meio do software QGIS (v. 2.18.9). Foi utilizado para os mapas uma 

rede de coordenadas planas, baseada no sistema de referência geodésico SIRGAS 

2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), e projeção UTM 

(Universal Transversa de Mercator), Zona 22S. 

 

4.2.2 Amostragem e descrição dos solos em campo 

No intuito de levantar dados acerca dos tipos e das características dos solos 

na área em estudo, foram programadas e efetuadas duas incursões em campo, uma 

em 12/10/2019 e outra 07/11/2019.  

Essa etapa foi caracterizada com um controle de campo, que consistiu em 

identificar, diretamente no terreno, 20 pontos previamente selecionados nos mapas 

para verificar as características do relevo, da geologia e, especialmente, dos solos. 

Para isso foi planejado um trajeto que abrangesse a diversidade de litologias, as 

formas do relevo e os tipos de solos. Nesse trajeto foram escolhidos seis locais 

representativos para amostragem e descrição do perfil de solo. Para facilitar a 

chegada aos locais, foi utilizado o software Google Earth Pro, na sua função de 

visualização em tempo real, por meio de conexão a um aparelho GNSS da marca 

Garmin e modelo Monterra.  

Foram coletadas duas amostras de solos (Horizonte A e B) em cada um dos 

seis perfis. Em campo foi realizada a observação e a descrição do terreno ao alcance 

da vista, da presença de rochosidade e pedregosidade, da litologia predominante, do 

tipo de uso da terra, e também realizadas a análise textural através de testes de 

campo e a identificação da cor através do sistema de cores de Munsell. Estas 

informações serviram para realizar as interpolações no mapa de solos e realizar a 

descrição dos solos.  

Para classificação dos solos foi adotada a taxonomia usada por Sousa (2015) 

adaptada do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (SANTOS et al., 

2013). 

Para amostragem e descrição geral dos perfis em campo foi adotada a 

metodologia descrita no Manual de descrição e coleta de amostras de solo no campo 

(LEMOS e SANTOS, 1996), exemplificado pelo Quadro 3 tendo em vista um dos 

pontos amostrais.  
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Quadro 3: Descrição geral do perfil de solo de um ponto amostral na área em estudo 

Data 12/10/2019 

Provável Classificação Cambissolos 

Cor (Munsell) Amarelo-brunado 

Unidade de 

Mapeamento 

Alto curso da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa 

Marta 

Localização 

(coordenadas) 
Ponto 01: UTM 22 K 486936 / 8175184 

Situação, declive e 

cobertura vegetal 

sobre o perfil 

Pastagem degradada em declividade de aprox. de 20 % 

Altitude 592 

Litologia 
Sequência Metavulcanossedimentar Iporá - 

Amorinópolis Unidade Ácida 

Formação Geológica 
Sequência Metavulcanossedimentar Iporá - 

Amorinópolis 

Cronologia Ediacarano 

Material originário Metadacito intercalados com muscovita-quartzo xisto 

Pedregosidade Sim 

Rochosidade Não 

Relevo local Forte Ondulado 

Relevo Regional Forte Ondulado 

Erosão Não aparente 

Drenagem Moderadamente drenado 

Vegetação primária Cerrado Stritu Sensu 

Uso atual Pastagem 

Clima Aw, da classificação de Köppen 

Descrito e coletado por  - Moura e Sousa (2020) 

Fonte: Adaptado pelo autor de Lemos e Santos (1996). 
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4.2.3 Análise laboratorial para classificação textural das amostras de solo 

As amostras de solos foram submetidas a uma classificação textural o 

laboratório de solos da Universidade Estadual de Goiás – Unidade Iporá, de forma 

gratuita. A classificação consistiu na secagem ao ar por um período de três semanas 

(Figura 27), seguida do processo de destorroamento com uso de um rolo de PVC e, 

posteriormente, foram submetidas ao peneiramento em malha de 2 mm (Figura 28), 

para separação do esqueleto do solo e aquisição da ‘terra fina seca ao ar’ (TFSA). 

 

 
Figura 27: Amostras coletadas sendo secas  

Fonte: o autor. 
 

 
Figura 28: Separação do esqueleto do solo via peneiramento 

Fonte: o autor. 
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A análise textural foi realizada com uma adaptação do método tradicional, o 

hidrômetro de Bouyoucos (1926), descrito em Sousa (2013), com separação por 

volume de frações texturais. Neste estudo o método foi adaptado devido à falta de um 

dos equipamentos existentes no laboratório adequado para a realização integral 

descrita pelo autor. A adaptação deveu ao fato da ausência do dispersor de solo, que 

se encontrava com problema elétrico, e por isso a agitação não foi realizada com o 

uso do mesmo, mas com um bastão de PVC. Com a ausência do dispersor a etapa 

de medição da densidade da mistura foi substituída por um processo de decantação 

da mistura por 48 horas. 

De cada amostra de TFSA, foram pesados 50 g e adicionados ao copo do 

dispersor de solos com a adição de 25 ml de hidróxido de sódio (NaOH) a 10% mais 

250 ml de água destilada. O conteúdo foi agitado por 10 minutos. 

O material misturado foi separado em 100 ml, que passou em uma peneira de 

malha 0,53 mm, com auxílio de um funil para um Becker de 50 ml de volume. O 

montante que passou pela peneira é referente às frações silte e argila, ao qual se 

acrescentou um pouco de água destilada e deixou-se em repouso por 48 horas. 

A parte retida na peneira que representa a areia total foi adicionada em outro 

Becker de 50 ml com adição de água destilada e também deixada em repouso pelo 

mesmo período de 48 horas (Figura 29). 

Após 48 horas mediu-se com uma régua a altura da mistura argila + silte e da 

areia total. As medidas somadas consistem em 100% e, posteriormente, com base 

nas alturas das frações argila, silte e areia total foram calculadas as porcentagens 

referentes a cada uma (Quadro 4).  A fração argila se concentra na parte superior da 

massa (silte+argila) em função do tamanho de suas partículas. 

A classificação textural foi realizada conforme a descrição da pirâmide textural 

da Embrapa (1999).  
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Figura 29: Sedimentação das amostras de solos para composição textural  

Fonte: o autor. 
 

Quadro 4: Exemplo do modelo seguido para obtenção das frações granulométricas 
dos solos e caracterização textural 

Ponto 01 Horizonte A Horizonte B 

Fração 4,5 cm = 100 %  

Argila - 2,3 % 

Silte - 53,7 % 

Areia - 44 % 

2,9 cm = 100 %  

Argila - 10,3 % 

Silte - 31,7 % 

Areia - 58 % 

Resultado Textura franco-siltosa Textura franco-arenosa 

Fonte: O autor. 

 

4.2.4 Refinamento do mapa pedológico 

Para refinamento e elaboração do mapa pedológico em escala de 1:100.000, 

foi organizado um banco de dados no software QGIS para análise, sobreposição e 

correlação dos layers de  geologia (1:100.000), solos (1:250.000), declividade 

(1:150.000) e os dados georreferenciados da classificação textural das amostras e da 

descrição dos perfis de solos, para análise, correlação e interpretação dos dados tipos 

de solos existentes na área em estudo, abrangência dos limites e características mais 

detalhadas. 

Para mapeamento da classe de Gleissolos, foi gerado um HAND (Height Above 

the Nearest Drainage) de 5 metros ao longo dos canais hidrográficos, cotejado 

posteriormente ao mapa de declividades, para identificação das áreas coincidentes 

com inclinação do relevo entre 0 e 3%. 
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Os locais com declividade entre 0 e 6% quando fora do HAND de 5 metros dos 

mananciais foram pré-classificados como Latossolos, dependendo da descrição dos 

perfis no campo e dos resultados da análise textural. 

As faixas com declividade entre 6 e 12% foram pré-classificadas como 

Argissolos ou Nitossolos, a depender do material de origem e das condições de relevo, 

sendo que sua validação foi realizada após descrição dos perfis no campo e dos 

resultados da análise textural. 

Os Cambissolos foram pré-classificados em relevo ondulado e vertentes com 

inclinação igual ou superior a 12%, e eventualmente em declividades menores, 

quando a litologia é constituída por granitos, com grande presença de afloramentos. 

Os locais com declividade superior a 20% foram pré-classificados como sendo 

a classe de Neossolos Litólicos, que dominam nas áreas de relevo ondulado a forte-

ondulado e eventualmente ocorrem em declividades inferiores a 20%. 

As classes de solos identificadas a partir das classes de declividades foram 

sobrepostas com a imagem de satélite Landsat 8 com resolução espacial 15 m, para 

verificar sua posição no terreno e sua relação com o tipo de relevo. Outra ferramenta 

importante foi o sombreamento do relevo que favoreceu a identificação da rugosidade 

do terreno. Usando uma transparência de 50% no sombreamento foi possível definir 

as rugosidades do terreno e as classes de solos compatíveis com a mesma, bem 

como as áreas de abrangência de cada classe. 

As informações serviram para refinamento do mapa de solos existente em 

escala de 1:250.000 para escala de 1:100.000. 

 

4.3 Resultados e Discussão 

Primeiramente são apresentados os dados sobre a caracterização da área de 

estudo considerando os mapas disponíveis de solo (1:250.000), geologia (1:100.000) 

e elaboração do mapa de declividade, para embasar a compreensão dos resultados 

do refinamento do mapa de solos. Em seguida são apresentados e discutidos os 

resultados do mapeamento dos solos em escala de 1:100.000, conforme o 

cruzamento das informações. 
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4.3.1 Caracterização da área de estudo 

4.3.1.1 Geologia 

A BHRSM está inserida na borda nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná, no 

contato com o Arco Magmático de Goiás, contendo rochas da Bacia Sedimentar do 

Paraná, coberturas detrito-lateríticas cenozóicas e também granitóides, sequências 

metavulcanossedimentares e rochas intrusivas máfica-ultramáficas do Arco 

Magmático de Goiás.  

As litologias presentes na área de estudo abrangem os grupos de rochas 

ígneas, sedimentares e metamórficas, de idades que datam do Período Criogeniano 

ao Quartenário. Existem onze unidades geológicas na área de estudo (LACERDA 

FILHO et al., 2018). 

Na Tabela 4 e Figura 30, observa-se que na BHRSM predominam as formações 

sedimentares (66%) seguida das formações metamórficas (23,6%) e formações 

ígneas (10,4%). 

 

Tabela 4: Classificação geológica da BHRSM 

Unidade geológica Período Litotipos 
Área 
km² 

Área
% 

Coberturas detrito laterítica 
ferruginosas 

Quaternário 
Sedimentos argilo 

arenosos 
laterizados 

1,1 0,4 

Suíte Alcalina de Iporá-
Amorinópolis 

Cretáceo 

Dunito, peridotito, 
piroxenito, 

serpentinito 
gabros. 

3,6 1,4 

Formação Aquidauana Carbonífero 

Conglomerados 
basais com seixos 

de quartzo e 
arenitos 

5,5 2,0 

Formação Ponta Grossa Devoniano 
Folhelhos 

intercalados com 
arenitos finos 

68 24,6 

Formação Furnas Devoniano 

Arenitos 
arcoseanos e 

anenitos 
conglomeráticos 

106 39,0 

Granito Serra do Roncador 
 

Ediacarano 
Biotita sienogranito 26 9,0 

Diorito Ribeirão Santa 
Marta 

Ediacarano Metadiorito foliado 2,1 0,8 

Sequência 
metavulcanossedimentar 

Ediacarano 
Metadacitos 
metarriolitos, 

38,2 13,9 
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Iporá-Amorinópolis - 
Unidade Ácida Sedimentar 

metatufos e 
muscovita-quartzo 

xistos. 

Sequência 
metavulcanossedimentar 

Iporá-Amorinópolis - 
Unidade Básica 

Ediacarano Metabasaltos 3,6 1,4 

Sequência 
metavulcanossedimentar 

Iporá-Amorinópolis - 
Unidade Ultrabásica 

Ediacarano 
Talco xistos, 
serpentinitos 

1,2 0,5 

Metagranito Ribeirão 
Santo Antônio 

Criogeniano 
Metamonzogranito, 
metassienogranitos 

porfiríticos 
19 7,0 

Total   274,3 100 

Fonte: Organizada pelo autor a partir de dados gerados CPRM (2019), 

disponibilizado pelo GeoSGB (2019). 

 

A porção sul e leste da bacia são onde predominam as formações 

sedimentares, devido essa parte da bacia estar inserida na borda da Bacia Sedimentar 

do Paraná. As rochas sedimentares presentes na bacia são em sua maioria de 

arenitos. Os arenitos são rochas friáveis sendo mais susceptíveis a meteorização 

(CREPANI et al., 2001).  Onde há predominância desta litologia (sul e leste), a 

esculturação do relevo foi influenciada pela morfogênese, gerando um avanço 

cuestiforme de vales entalhados com dissecação elevada e solos pouco 

desenvolvidos como os Neossolos Litólicos e os Cambissolos. 

Na parte central e norte da bacia predominam as rochas graníticas e 

metamórficas mais antigas, que foram exumadas por processos degradacionais nas 

rochas sedimentares mais friáveis que antes as cobriam. Nessas localidades há 

predominância de relevos menos movimentados onde a pedogênese prevaleceu, 

gerando solos das classes Latossolos e Argissolos. 

Os corpos intrusivos da Suíte Alcalina Iporá, na pequena porção oeste da bacia 

possuem relevo dômico, sendo que nas maiores declividades prevalece a 

morfogênese, gerando solos pouco desenvolvidos como os Neossolos e em 

declividades médias prevalecendo a pedogênese, dando origem aos Nitossolos, que 

estão associados a rochas básicas, ultrabásicas ou alcalinas. Os solos hidromórficos 

(Gleissolos) estão relacionados pela proximidade das nascentes e dos cursos d’água. 

 



95 
 
 

 

Figura 30: Mapa geológico da BHRSM 
Fonte: Mapa organizado pelo autor a partir de dados gerados pela CPRM (2019), 

disponibilizado pelo GeoSGB (2019). 
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4.3.1.2 Solos 

Conforme o mapeamento das classes de solos realizado pela Agência Goiana 

de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER (2017), 

os principais solos presentes na área em estudo são os Argissolos, Latossolos, 

Neossolos Litólicos e Cambissolos. Sousa (2015) também encontrou as mesmas 

classes para o município de Iporá, em um mapeamento realizado na escala de 

1:100.000. Na Tabela 5 e Figura 31 são apresentadas as classes de solos da BHRSM 

segundo Emater (2017). 

 

Tabela 5: Classes de solos contidas na BHRSM segundo EMATER (2017) 

Classes Área em km² Área em % 

Argissolos 47,7 17,4 

Cambissolos 35,5 12,9 

Latossolos 123,8 45,2 

Neossolos 67,3 24,5 

Total 274,3 100,00 

Fonte: EMATER (2017), organizado pelo autor. 
 

De acordo com o mapeamento da EMATER (2017) os Latossolos são 

predominantes na área de estudo, a qual corresponde a 45,2% da área total da bacia 

hidrográfica em questão. 

O mapeamento destaca a ocorrência predominante dos Neossolos Litólicos ao 

sul da bacia, relacionados com o front cuestiforme do relevo, onde há maiores 

declividades e dissecação do relevo, prevalecendo a morfogênese. Porém é nítido 

que a escala não é compatível com a realidade, como demonstra as delimitações 

visualizadas do sombreamento do relevo com os limites das classes de solo. 

O mapa de solos 1:250.000 representa um indicativo das ocorrências das 

classes de solos presentes na bacia, mas não delineia com acurácia as formas de 

relevo onde inferem as classes de solos. Percebe-se que alguns locais ao centro da 

bacia com relevo forte ondulado estão mapeados como sendo da classe de 

Latossolos, o que não foi confirmado em campo. Os Cambissolos ocorrem na porção 

norte da bacia associados a relevos ondulados e forte ondulados, sobre substratos 

rochosos das formações Metagranito Ribeirão Santo Antônio em sua maioria e 

também da Sequência metavulcanossedimentar Iporá-Amorinópolis. Os Argissolos 
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ocorrem na porção centro-sul e leste da bacia associados a relevos ondulados e forte 

ondulados, sobre substratos rochosos das formações Ponta Grossa, Furnas e Granito 

Serra do Roncador. 
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Figura 31: Mapa de solos da bacia BHRSM segundo Emater (2017) 
Fonte: EMATER (2017), organizado pelo autor. 
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4.3.1.3 Declividade 

Foram obtidas classes de declividades desde plano até montanhoso com 

máxima de 69% e média de 9,81% (Tabela 6 e Figura 32). 

 

Tabela 6: Classes de declividade (S) em %, área correspondente em km² e em % da 
BHRSM 

S (%) Relevo 
Área 

km² % 

0 – 3 Plano 15,55 5,66 

3 – 8 Suave-ondulado 113,78 41,48 

8 – 20 Ondulado 121,29 44,22 

20 – 45 Forte-ondulado 22,38 8,15 

45 – 75  Montanhoso 1,32 0,48 

> 75 Forte-montanhoso - - 

Total - 274,32 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor conforme a classificação da Embrapa (2013). 

 

Conforme a proposta da Embrapa (2013) para a classificação da declividade, a 

BHRSM apresenta: 44,22% com declividade entre 8 a 20% (ondulado) seguida de 

41,48% da área total com declividade entre 3 a 8% (suave-ondulado); 8,15% com 

declividade entre 20 a 45% (forte-ondulado); 5,66% com declividade entre 0 a 3% 

(plano); 0,48% com declividade entre 45 a 69% (montanhoso) e não apresenta áreas 

com a categorias de relevo forte-montanhoso.  

Quando somado as áreas das classes de relevo ondulado e forte-ondulado, 

representam mais da metade da área da bacia (52,37%), caracterizando a bacia com 

relevo predominantemente movimentado.  

Como verificado em campo, o relevo plano ocorre majoritariamente nos 

interflúvios, nos topos das vertentes e nos fundos de vales, nas margens dos cursos 

hídricos. As maiores declividades ocorrem nas encostas de morros e colinas, 

escarpas de serras e fronts cuestiformes. 
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Figura 32: Mapa das declividades da BHRSM 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Análise textural e descrição dos perfis dos solos 

Através dos resultados da análise laboratorial da classificação textural e da 

descrição dos perfis de solo em campo, foi possível identificar a ocorrência de seis 

classes de solos na BHRSM, sendo eles Cambissolos, Argissolos, Neossolos 

Litólicos, Latossolos, Gleissolos e Nitossolos. As duas últimas classes não ocorriam 

na área em estudo no mapeamento em escala de 1:250.000 da EMATER, havendo 

também significativas mudanças em termos de proporção e distribuição espacial na 

área em estudo no refinamento. Essas classes são descritas em maior detalhe a 

seguir. 

 

4.3.2.1 Cambissolos 

Na bacia foram caracterizados como sendo solos pouco desenvolvidos, poucos 

profundos, de baixa permeabilidade, que ainda apresentam características do material 

originário evidenciado pela presença de minerais primários. É nítida a presença de 

horizonte diagnóstico B incipiente. 

Foram identificados em ambientes associados a áreas de relevos muito 

movimentados (ondulados a forte-ondulados), com declividades entre 12 e 20%, 

ocorrendo raramente em áreas planas (baixadas), fora da influência do lençol freático. 

Os perfis descritos e as análises texturais executadas mostraram essa classe 

representar os Cambissolos amarelo-brunado, A moderado, textura franco arenosa, 

relevo forte ondulado sobre substrato rochoso de diversas formações, em maioria da 

sequência metavulcanossedimentar - unidade ácida. 

 

4.3.2.2 Argissolos 

Sua ocorrência na área de estudo está relacionada, em sua grande maioria, a 

paisagens de relevos mais acidentados e dissecados, com superfícies menos suaves 

e declividades entre 6 e 12%. 

Os perfis descritos e as análises texturais executadas na área de estudo 

mostraram ser Argissolos bruno-avermelhado-escuro, textura argilo-arenosa, 

sobrepostos a relevo suave ondulado e ondulado, descrito e coletado em corte de 

estrada com aproximadamente 8% de declive sob pastagem. Foram originados de 
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litologias variadas com predominância de formações graníticas e 

metavulcanossedimentares.  

 

4.3.2.3 Neossolos Litólicos 

Os Neossolos Litólicos presentes na bacia são solos constituídos por material 

mineral, são rasos e muito pouco desenvolvidos, com pequena expressão dos 

processos pedogenéticos, onde a soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 

50 cm, associados a relevos mais declivosos, com textura arenosa e frações 

grosseiras de cascalhos, calhaus e matacões. 

Foram classificados como Neossolos Litólicos cinzento-oliváceo-claro, A 

moderado, textura franco arenosa, em relevos forte ondulados com declividades 

superiores a 20 % em substrato rochoso das formações Ponta Grossa em sua maioria, 

seguido da formação Furnas e demais. Foram descritos e coletados em corte de 

estrada. 

 

4.3.2.4 Latossolos 

Os perfis descritos e as análises texturais executadas na área de estudo 

mostraram ser Latossolos amarelo-avermelhado, A moderado, textura franca, em 

relevos planos a suaves ondulados, sobre substrato rochoso da formação Furnas em 

sua maioria e também graníticas, não pedregosos, não rochosos, com erosão pouco 

aparente, fortemente drenados, descrito e coletado em perfil de corte de estrada com 

aproximadamente 4% de declive sob pastagem. 

 

4.3.2.5 Gleissolos 

Os Gleissolos (solos hidromórficos) presentes na bacia são constituídos por 

material mineral, que apresentam horizonte glei. O horizonte superficial apresenta 

cores desde cinzentas até pretas, com espessura normalmente entre 10 e 50 cm. 

Na área de estudo foram identificados em sua maioria como sendo Gleissolos 

cinzento-brunado-claro, A moderado, textura franco-siltosa, muito mal drenados, 

sobre os substratos rochosos de diversas formações geológicas. Foram descritos e 

coletados numa proximidade de 20 m de curso hídrico. 
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4.3.2.6 Nitossolos 

Os Nitossolos presentes na área de estudo são constituídos por material 

mineral, não hidromórficos, sendo definidos pela presença de horizonte diagnóstico 

subsuperficial B nítico, caracterizado pelo desenvolvimento de estrutura e de 

cerosidade. São profundos, bem drenados, de coloração vermelha. São identificados 

estando associados às áreas de relevos desde suave ondulado a forte ondulado sobre 

substrato de rochas básicas, ultrabásicas e alcalinas. 

Foram classificados como Nitossolos vermelho-escuro, textura franco arenosa, 

A moderado, relevo ondulado sobre substrato de rochas da Suíte Alcalina Iporá. 

Foram descritos e coletados em corte de estrada em terço médio de encosta com 12% 

de declive sob pastagem. 

 

4.3.3 Mapa de solos refinado 

Através da sobreposição dos mapas e da interpolação dos pontos descritos em 

campo e amostrados em laboratório foi possível refinar o mapa de solos da BHRSM. 

A Tabela 7 e a Figura 33 ilustram a distribuição dos solos presentes na bacia. A Tabela 

8 faz um comparativo das áreas (%) abrangidas pelas classes de solos nas escalas 

1:250.000 (EMATER) e 1:100.000 (refinado) da BHRSM. 

 

Tabela 7: Classes de solos da BHRSM 

Solos 
Área 

km² % 

Latossolos 60,4 22,0 

Argissolos 64,5 23,2 

Cambissolos 71,4 26 

Neossolos Litólicos 61,9 22,2 

Nitossolos 3,8 1,3 

Gleissolos 15,5 5,3 

Total 274,3 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 8: Comparativo das áreas (%) abrangidas pelas classes de solos nas escalas 
1:250.000 (EMATER) e 1:100.000 (refinado) da BHRSM 

Solos 

Escalas 

1:250.000 1:100.000 

Área % Área % 

Cambissolos 12,9 26 

Argissolos 17,4 23,2 

Neossolos Litólicos 24,5 22,2 

Latossolos 45,2 22 

Gleissolos - 5,3 

Nitossolos - 1,3 

Total 100 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 33: Mapa de solos da BHRSM refinado para a escala 1:100.000 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 
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4.4 Considerações Finais 

De acordo com os resultados obtidos, a metodologia do refinamento mostrou-

se adequada ao propósito de se alcançar uma melhor escala do mapeamento de solos 

para a área em estudos – 1:100.000. Os dados secundários referentes ao substrato 

geológico e o mapeamento de declividade contribuíram na inferência dos tipos de solo 

e garantiram maior acurácia da distribuição espacial e dos limites das unidades 

pedológicas. De mesma maneira, as incursões em campo para descrição dos perfis 

de solo e a coleta das amostras para análise laboratorial textural foram essenciais 

para uma classificação mais detalhada dos tipos de solo.  

O refinamento evidenciou classes de solos antes não existentes no mapa de 

solos em escala de 1:250.000, como os Nitossolos e os Gleissolos. E diferentemente 

do mapa de solos em escala 1:250.000 onde mostrava a que os Latossolos eram 

predominantes na bacia (45,2 %), o refinamento para a escala de 1:100.000 mostrou 

que os Cambissolos predominam na área em estudo (26%), seguidos pelos Argissolos 

(23,2%), Neossolos Litólicos (22,2%) e, então, Latossolos (22%), Gleissolos, (5,3%) e 

os Nitossolos (1,3%). De forma geral, a utilização das técnicas em conjunto 

possibilitou um mapeamento mais confiável e a obtenção de uma escala compatível 

ao planejamento em nível local. 
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ARTIGO 5 - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA-HIDROGEOLÓGICA DAS 

ALTAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E SANTA 

MARTA, COMO SUBSÍDIO A AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

SUPERFICIAL 

 

5.1 Introdução 

O estudo dos recursos relativos à existência de águas subterrâneas, associado 

as informações geológicas, denomina-se hidrogeologia (GUERRA e GUERRA, 2011). 

As características geológicas influenciam o comportamento hidrológico superficial e 

subterrâneo (CAMPOS, 2004; ARRAES, 2008). Sendo assim, para se obter uma 

interpretação das características hidrográficas e hidrogeológicas de uma determinada 

área, faz-se necessário o conhecimento da estrutura geológica. 

Devido o modelado do relevo ser fortemente influenciado pela ação das águas 

pluviais e fluviais, a configuração do relevo pode ser compreendido a partir de bacias 

hidrográficas, que são porções do terreno que drenam água para um ponto comum 

(COELHO NETTO, 1995). Para cada seção definida em um curso hídrico existirá a 

montante uma bacia hidrográfica. Dessa forma, a bacia é a somatória dos cursos 

hídricos que escoam pela ação da gravidade até a seção definida, sendo esse ponto 

chamado exutório (TUCCI, 2004). A bacia hidrográfica é delimitada pela topografia, 

no entanto, a litologia do subsolo pode fazer com que parte da água que infiltra no 

solo, escoe para fora da área delimitada superficialmente (TUCCI e MENDES, 2006; 

CARVALHO e SILVA, 2006). 

Os estudos hidrogeológicos desenvolvidos em bacias hidrográficas surgem 

principalmente da necessidade de se compreender o funcionamento dos processos 

que controlam o movimento da água e as influências relacionadas da composição e 

estrutura litológica sobre a disponibilidade do recurso hídrico (WHITEHEAD e 

ROBINSON, 1993; ARRAES, 2008). Este ciclo é governado, no solo e subsolo, pela 

ação da gravidade, bem como pela geologia. 

A bacia hidrogeológica, por sua vez, pode ser definida como o volume 

subsuperficial através do qual a água flui, desde o lençol freático, até uma zona de 

descarga específica (TIEDEMANN, GOODE e HSIEH, 1998; ARRAES, 2008). Arraes 

e Campos (2007) afirmam que pode ser entendido como o limite entre as zonas de 

recarga e descarga de um determinado aquífero, sendo a zona de recarga 
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considerada a partir da região onde as águas alcançam o topo da zona saturada dos 

aquíferos, e os exutórios os pontos ou áreas onde as águas retornam à superfície. 

Embora fosse conveniente para os estudos envolvendo as bacias hidrográficas 

que os divisores topográficos coincidissem com os divisores hidrogeológicos, estes 

comumente não são semelhantes (WINTER, ROSENBERRY e LABAUGH, 2003). As 

bacias hidrogeológicas não podem ser definidas facilmente, como ocorre com as 

bacias hidrográficas, porque não são observáveis da superfície terrestre. 

Praticamente toda a água subterrânea origina-se das contribuições superficiais, 

como a precipitação. Assim, grande parte da água subterrânea existente na Terra se 

originou do ciclo hidrológico, ou seja, no sistema contínuo de circulação de água entre 

os oceanos, a atmosfera e os continentes (FREEZE e CHERRY, 1979 apud MANOEL 

FILHO, 2008; ARRAES, 2008). 

Manoel Filho (2008) define água subterrânea como aquela que ocorre abaixo 

do nível de saturação ou nível freático, presente nas formações geológicas aflorantes 

e parcialmente saturadas (incluindo os regolitos), e nas formações geológicas 

profundas totalmente saturadas. O estudo da água subterrânea, além de tratar do 

fluxo em formações saturadas, inclui o movimento da água em meios não saturados 

nos quais a distribuição de umidade desempenha papel importante no ciclo hidrológico 

e em muitos processos geológicos (MANOEL FILHO, 2008). 

De acordo com Almeida et al. (2006), a caracterização do potencial de um 

aquífero é determinada por fatores geológicos, associados com o clima, relevo e solo. 

A associação destes fatores caracteriza e define regiões com o mesmo potencial de 

armazenamento, circulação e qualidade das águas. Estas regiões são denominadas 

Províncias Hidrogeológicas (ALMEIDA et al., 2006). Uma província hidrogeológica é 

uma região de características gerais semelhantes com relação às principais 

ocorrências de águas subterrâneas (TOLMAN, 1937 apud FEITOSA et al., 2008).  O 

estado de Goiás é a unidade da federação que possui o maior número de Províncias 

Hidrogeológicas existentes no Brasil, contendo porções das províncias: Escudo 

Central, São Francisco, Escudo Oriental, Paraná e Centro-Oeste (ALMEIDA et al., 

2006). 

Bomfim (2010) define um domínio hidrogeológico como a entidade resultante 

do agrupamento de unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo como 

base principalmente as características litológicas das rochas. 
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Almeida et al. (2006) classificam os aquíferos do estado de Goiás em dois 

grupos, os freáticos e os profundos. Os grupos classificam-se em domínios, em função 

do tipo de porosidade predominante, sendo denominados de: intergranular, fraturado, 

dupla porosidade, físsuro-cárstico e cárstico. Dentro dos diferentes domínios, foram 

classificados vinte e cinco sistemas aquíferos, sendo três freáticos e vinte e dois 

profundos. 

Campos (2004) afirma que os aquíferos porosos são caracterizados pelos 

meios geológicos onde os espaços vazios totais (porosidade) são intergranulares, ou 

seja, a água ocupa os poros entre os minerais constituintes do corpo rochoso. Esse 

domínio engloba os solos, manto de alteração das rochas (saprólito) e materiais 

acumulados em calhas de drenagens (aluviões). 

A importância local dos aquíferos desse domínio está vinculada a vários 

parâmetros, dos quais dois são destacados: a espessura saturada e a condutividade 

hidráulica, sendo que ambas são diretamente controladas pela geologia e pela 

geomorfologia de seu substrato (CAMPOS, 2004). 

Os aquíferos fraturados são caracterizados pelos meios rochosos, onde os 

espaços ocupados pela água são representados por descontinuidades planares, ou 

seja, planos de fraturas, microfraturas, zonas de cisalhamento, falhas, entre outros. A 

capacidade de armazenamento e transmissão de água subterrânea em rochas do 

domínio fraturado está diretamente ligada à existência de sistema de fraturas e 

fissuras na rocha (FREITAS-SILVA e CAMPOS, 1998). 

Para facilitar a caracterização geológica e hidrogeológica de uma área, podem 

ser utilizadas ferramentas geotecnológicas a partir do processamento dos dados 

obtidos em campo e também dos dados produzidos pelos serviços geológicos 

governamentais, numa interação entre mapeamento de gabinete e incursões em 

campo (FREITAS, 1998; MOURA e SOUSA, 2014). 

Para que haja uma melhor compreensão dos aspectos geológicos e 

hidrogeológicos, é importante o mapeamento que auxilie na sua espacialização, pois 

assim é possível perceber as dimensões das diferentes feições e formas, bem como 

mensurar a sua influência no espaço analisado. A construção do perfil topográfico-

geológico auxilia na identificação dos contatos litológicos e da intensidade do 

mergulho das camadas, que facilitará a compreensão da dinâmica hidrogeológica. De 

acordo com Winge (1995), o perfil topográfico-geológico faz uma representação 
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gráfica dos cortes verticais da geologia segundo segmento de reta marcado no mapa 

e resultante da projeção e interpretação de dados superficiais de campo. 

Segundo Arraes (2008), diversas são as possibilidades de aplicação de 

geotecnologias para o mapeamento de áreas de recarga ou descarga. A construção 

de um perfil topográfico-geológico pode indicar limites de bacias hidrogeológicas e 

sua relação com os limites da bacia hidrográfica. A simples observação de padrões 

de vegetação em um determinado ambiente pode representar um indicador de recarga 

ou descarga de água subterrânea (FETTER, 2001), como, por exemplo, em regiões 

com climas sazonais ou semiáridos onde a ocorrência de vegetação pode sugerir 

presença de umidade no solo que provavelmente contribui com a recarga ou 

descarga. 

Objetivando identificar tanto áreas de recarga quanto descarga de água 

subterrânea, Tweed et al. (2007) utilizaram dados de campo combinados com 

sensoriamento remoto e SIG, com a finalidade de correlacionar feições superficiais 

com processos de água subterrânea. 

Diversas situações podem fazer com que os limites das bacias hidrogeológicas 

não sejam coincidentes com os das bacias hidrográficas. Há casos em que uma bacia 

hidrogeológica possui área muito maior que a da respectiva bacia hidrográfica 

(TIEDEMANN, GOODE e HSIEH, 1998; ARRAES, 2008). 

No contexto do presente estudo, duas bacias hidrográficas vizinhas, a Alta 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio (BHRSA) e a Alta Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Santa Marta (BHRSM), situadas no oeste do estado de Goiás, próximas a 

cidade de Iporá, possuem comportamentos hidrológicos distintos, conforme pode ser 

visto no artigo 3, a BHRSM possui mais que o dobro da área da outra bacia 

hidrográfica, porém menor disponibilidade hídrica no período de estiagem. 

Assim, o objetivo deste estudo foi executar uma caracterização geológica-

hidrogeológica comparativa entre as duas bacias hidrográficas, no intuito de melhor 

entender as diferenças ou similaridades dessas unidades e avaliar a influência na 

disponibilidade hídrica superficial das bacias, visando abastecimento da cidade 

 

5.2 Metodologia 

Para compilação dos mapas geológicos foi utilizada a base de dados 

disponibilizada no Sistema de Geociências (GeoSGB), do Serviço Geológico do Brasil 
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(CPRM) através do download das folhas SE.22-V-B-III (Iporá) e SE.22-V-B-VI 

(Amorinópolis) em formato shapefile (shp), na escala de 1:100.000, sendo as folhas 

unidas e recortadas para as áreas das bacias, para então se proceder à quantificação 

e descrição das litologias presentes nas áreas em estudo. O mapa base da 

hidrogeologia foi a Folha SE.22 Goiânia: carta hidrogeológica em escala de 

1:1.000.000, obtida no Repositório Institucional de Geociências - RIGEO, da CPRM 

(2016). 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) e o sombreamento do relevo usados na 

composição dos mapas, foram obtidos do Banco de Dados Geomorfométricos do 

Brasil (TOPODATA), derivado do processamento de imagens do Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM). A organização e elaboração dos produtos cartográficos 

das bacias hidrográficas foram feitas por meio do software QGIS (v. 2.18.9). Foi 

utilizada para os mapas uma rede de coordenadas planas, baseada no sistema de 

referência geodésico SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas), e projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), Zona 22S. 

Todos os dados vetoriais obtidos ou confeccionados foram abertos no 

programa Google Earth Pro, sendo programado os trajetos e localidades para 

verificação em campo. No trabalho de campo (na data 14/09/2018) foram feitas as 

validações em relação ao mapeamento geológico executado pela CPRM, com coleta 

de amostras de rochas in loco e conferindo se a rocha encontrada coincide com o que 

foi mapeado pela CPRM. Fez-se um percurso em campo abrangendo todas as 

ocorrências litológicas mapeadas nas bacias. Foi utilizado o software Google Earth 

Pro, na sua função de visualização em tempo real, conectado ao receptor GNSS 

(Global Navigation Satellite System) modelo Monterra da Garmin e visualizada a atual 

posição geográfica no programa. Essa função facilitou a chegada no ponto de 

interesse. As rochas amostradas foram obtidas de cortes de estradas, margens de 

rios e demais locais de afloramento. Posteriormente foram identificadas conforme 

suas características morfológicas e mineralógicas, e fotografadas. Cada ponto de 

coleta foi registrado com uso do aparelho GNSS. 

Foi utilizado o sistema RIGEO - Repositório Institucional de Geociências, da 

CPRM, para a busca de bibliografias publicadas abrangendo a área em estudo nesse 

trabalho. Na descrição geológica e hidrogeológica foram utilizadas bibliografias de 

trabalhos publicados da região estudada, como o Mapa geológico-geofísico integrado 
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do projeto Oeste de Goiás (LACERDA FILHO et al., 2020); o livro Geologia e recursos 

minerais do estado de Goiás e Distrito Federal, de produção interinstitucional entre a 

CPRM e a SIC-FUNMINERAL – Superintendência de Indústria e Comércio – Fundo 

de Fomento a Mineração do estado de Goiás (MOREIRA et al., 2008); o trabalho de 

integração geológico/metalogenético realizados pela CPRM na Folha Iporá (SE.22-V-

B), escala 1:250.000 (MORETON, 2001); o livro Hidrogeologia do estado de Goiás e 

Distrito Federal (ALMEIDA et al. 2006); o livro Hidrogeologia: Conceitos e aplicações 

(FEITOSA et al., 2008), além de outras fontes bibliográficas. 

Foram elaborados perfis topográficos-geológicos seguindo os procedimentos 

descritos por Winge (1995), e utilizado o plugin contido no repositório do QGIS, 

denominado Profile Tool e sua função Terrain Profile. Para informações de dados 

altimétricos foi carregado o arquivo raster de altimetria do MDE TOPODATA. 

Para a linha de perfil (seção A-B) foi criado um arquivo vetorial de um segmento 

de reta perpendicular às camadas e estruturas geológicas das áreas em estudo, 

representando um corte nas litologias e sua interrelação estrutural. A função Terrain 

Profile, do plugin Profile Tool, desenhou a superfície topográfica conforme 

identificação dos pontos extremos da seção em A-B no mapa geológico e os dados 

de elevação do arquivo raster MDE, ilustrando um modelado representativo da 

realidade topográfica. No layout do QGIS foram desenhados os contatos das camadas 

geológicas no perfil topográfico e interpretados os mergulhos aparentes das camadas 

segundo a linha do perfil. 

 

5.3 Resultados e Discussão 

A BHRSA está situada na porção sudoeste da província Tocantins (ALMEIDA 

et al., 1977), inserida predominantemente no compartimento geotectônico 

caracterizado como Arco Magmático de Goiás (PIMENTEL e FUCK, 1992), contendo 

formações residuais da Bacia Sedimentar do Paraná, por estar localizada na borda 

setentrional desse compartimento de coberturas fanerozóicas (ALMEIDA et al., 1977). 

Na bacia estão expostos ortognaisses (granitóides deformados), rochas da sequência 

metavulcanosedimentar de Iporá, intrusões gabro-dioríticas e graníticas, rochas da 

suíte alcalina de Iporá, além de formações residuais fanerozóicas da Bacia 

Sedimentar do Paraná e coberturas detrito lateríticas ferruginossas (MORETON, 

2001; MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et al., 2020). 
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A BHRSM está inserida predominantemente na Bacia Sedimentar do Paraná, 

no contato com o Arco Magmático de Goiás (MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; 

LACERDA FILHO et al., 2020), contendo rochas sedimentares, coberturas detríto 

lateríticas ferruginosas e também granitóides, metavulcanossedimentares e rochas 

intrusivas máfica-ultramáficas. As litologias das bacias abrangem os grupos de rochas 

com idades que datam do período Criogeniano ao Quaternário (LACERDA FILHO et 

al., 2020). As Figuras 34 e 35 ilustram a localização das bacias no mapa geotectônico 

do estado de Goiás e a na Bacia Sedimentar do Paraná, demonstrando que a BHRSA 

está inserida no Arco Magmático de Goiás e a BHRSM está na borda da Bacia 

Sedimentar do Paraná em contato com o Arco Magmático de Goiás. 
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Figura 34: Áreas de estudo inseridas no Mapa Geotectônico de Goiás 

Fonte: Modificado de Lacerda Filho et al. (2020). 
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Figura 35: Posição da BHRSA e BHRSM em relação à borda da Bacia Sedimentar 

do Paraná 
Fonte: CPRM, (2019). 
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A BHRSA está inserida na Província Hidrogeológica do Escudo Central, que 

corresponde predominantemente ao domínio hidrogeológico cristalino (fraturado). De 

acordo com Almeida et al. (2006), a maior parte da bacia corresponde ao Sistema 

Aquífero Cristalino Oeste (SACW). A BHRSM está inserida no divisor entre a Província 

Hidrogeológica do Escudo Central e a Província Hidrogeológica do Paraná, fazendo 

parte majoritariamente desta última, que segundo Almeida et al. (2006), faz parte do 

domínio hidrogeológico de dupla porosidade (poroso e fraturado), correspondente aos 

Sistemas Aquíferos Aquidauana (SAAQ), Furnas (SAF) e Ponta Grossa (SAPG). Esta 

província inclui-se entre as áreas de melhor produtividade de aquífero (FEITOSA et 

al., 2008). 

De acordo com Gabaglia e Milani, (1990), a Bacia Sedimentar do Paraná 

corresponde a uma grande bacia paleozoica que ocupa cerca de 1.000.000 de km² do 

território brasileiro. Comporta importantes sistemas aquíferos, como o Guarani, o 

Serra Geral, o Bauru-Caiuá, o Furnas e o Ponta Grossa. É considerada a mais 

importante província hidrogeológica do Brasil, por armazenar cerca de 45% das 

reservas de água subterrânea do território nacional. Tem forma alongada na direção 

geral norte-sul, com depocentro na porção centro-oeste, onde o preenchimento 

excede a 7.000m de espessura (MILANI e ZALÁN, 1998). 

Segundo Bomfim (2010), o domínio das bacias sedimentares tem alto potencial 

e constitui os mais importantes reservatórios de água subterrânea, em decorrência da 

grande espessura de sedimentos e da alta porosidade/permeabilidade de grande 

parte de suas litologias, o que permite a explotação de vazões significativas. 

Existem oito unidades geológicas na BHRSA e onze na BHRSM, resultando em 

composições diferentes e gerando uma dinâmica hidrogeológica heterogênea. As 

unidades são melhores detalhadas e os litotipos identificados nos tópicos a seguir. 

 

5.3.1 Coberturas detrito lateríticas ferruginosas 

As coberturas detrito lateríticas ferruginosas derivam da ação intempérica sobre 

o substrato rochoso (MORETON, 2001). Suas espessuras variam desde poucos 

decímetros a algumas dezenas de metros. Desenvolveram-se durante o tércio-

quaternário, há até 66 milhões de anos (MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et 

al., 2020). 
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Na BHRSA as coberturas detrito lateríticas ferruginosas ocorrem 

dispersamente por quase toda a bacia, tendo maior área de exposição nos domínios 

dos terrenos graníticos, na Suíte Alcalina Iporá e no Metagranito Ribeirão Santo 

Antônio. Ocupam interflúvios numa área total de 18,1 km², o que corresponde a 14,2% 

da bacia. Na BHRSM as coberturas detrito lateríticas ferruginosas ocorrem em 

pequenas áreas na porção nordeste e noroeste da bacia, equivalentes a 1,1 km², ou 

0,4% da área da bacia. 

De acordo com Bomfim (2010), as coberturas detrito lateríticas ferruginosas 

fazem parte do domínio hidrogeológico das formações cenozóicas e são definidas 

como pacotes de sedimentos inconsolidados de naturezas e espessuras diversas, que 

recobrem as rochas mais antigas. Tem comportamento de aquífero poroso, 

caracterizado por possuir uma porosidade primária. 

Almeida et al. (2006) consideram as coberturas detrito lateríticas ferruginosas 

como um aquífero muito pouco produtivo (vazão entre 1 e 5 m³/h), descontínuo, livre, 

de extensão limitada, com espessura variável entre 5 e 20 metros. É constituído por 

sedimentos inconsolidados a pouco consolidados, tipo areias, siltes, argilas, 

conglomerados e cascalhos, muitas vezes cimentados por óxi-hidróxidos de ferro, que 

podem ou não desenvolver lateritos. Tem grande importância como zona de recarga 

de unidades sotopostas, principalmente em áreas planas com baixo escoamento 

superficial, funcionando como um estoque temporário que alimenta lentamente os 

aquíferos subjacentes (ALMEIDA et al., 2006). Essa característica favorece maior 

potencial de recarga dos aquíferos na BHRSA, que possui maior ocorrência dessa 

formação, contribuindo para uma maior disponibilidade hídrica nessa bacia. A Figura 

36 ilustra a fotografia de um fragmento de laterita identificado em campo, que compõe 

a formação detrito laterítica ferruginosa. 
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Figura 36: Fragmento de laterito na BHRSA  

Fonte: Do autor. 
 

5.3.2 Suíte Alcalina Iporá  

Segundo Pena e Figueiredo (1972), a suíte compreende pequenas intrusões 

de rochas ígneas plutônicas em forma de batólito, composto por dunitos, peridotitos, 

piroxenitos, serpentinitos, gabros, sienogabros, nefelina sienitos, silexitos, 

carbonatitos, kimberlitos e lamprófiros (MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; 

LACERDA FILHO et al., 2020). 

Na BHRSA, a Suíte Alcalina Iporá abrange a área de 21,2 km² que corresponde 

a 16,7% da área total da bacia e ocorre intrudidas nas formações mais antigas, como 

o Granito Iporá e o Metagranito Ribeirão Santo Antônio, na borda norte e na porção 

oeste da bacia, correspondendo as áreas de altitudes elevadas e medianas. Os 

corpos se destacam pelo maciço do rio dos Bois - núcleo de dunito, e pelo maciço da 

fazenda Buriti - situado a noroeste de Iporá que consiste de olivina clinopiroxenito, 

melanogabro, sienogabro e sienito (MORETON, 2001). Essa Suíte é economicamente 

importante, por abrigar depósitos de minério de níquel (MOURA, 2017). A Figura 37 é 

uma fotografia tirada em campo que representa o litotipo dunito, que faz parte da Suíte 

Alcalina Iporá. 
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Figura 37: Dunito presente na BHRSA 

Fonte: Do autor. 
 

NA BHRSM a Suíte Alcalina Iporá ocupa a área de 3,6 km² o que significa 1,4% 

da área total da bacia e está distribuída numa pequena porção a sudeste, que 

corresponde a uma intrusão nas formações sedimentares mais antigas. Esse corpo é 

conhecido como “Vulcão de Amorinópolis”, que conforme Danni e Gaspar, (1994) é 

um katungito (rochas vulcânicas formadas pela associação de olivina, leucita e 

melinita), que surgiu no Cretáceo Superior, formando um conduto com cerca de 100 

metros de diâmetro, intrusivo em unidades mais antigas. A Figura 38 ilustra a 

fotografia da rocha katungito identificada em campo. 
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Figura 38: katungito (rocha vulcânica que forma um domo conhecido como “Vulcão 

de Amorinópolis”) 
Fonte: Do autor. 

 

Conforme Almeida et al. (2006), a Suíte Alcalina Iporá é um aquífero fissural 

(fraturado), composto por rochas plutônicas e/ou vulcânicas, muito pouco produtivo 

(vazão entre 1 e 5 m³/h), descontínuo, de extensão local, livre, que ocorre de forma 

restrita. Composto por rochas que apresentam baixo grau de fraturamento e pequena 

espessura do manto de intemperismo, por fazer parte de um relevo ondulado a forte 

ondulado, cobertos por Argissolos e Nitossolos, contribuindo medianamente para a 

disponibilidade hídrica superficial das bacias. Bomfim (2010) descreve o domínio 

hidrogeológico de rochas vulcânicas com favorabilidade hidrogeológica baixa, devido 

comportamento tipicamente fissural (porosidade secundária de fendas e fraturas). 

 

5.3.3 Grupo Itararé - Formação Aquidauana 

Segundo Almeida et al. (1971) apud Moreton (2001), a Formação Aquidauana 

é constituída na base por arenitos de coloração vermelho cerâmica a arroxeados que 

passa para tons avermelhados no topo. Possuem aspecto maciço e são silicificados 

e friáveis, quando alterados. Mostram granulação média a grossa e contêm grãos mal 

a regularmente selecionados, arredondados e imersos em cimento ferruginoso (SÁ e 

MARQUES, 1986). A sedimentação da Formação Aquidauana ocorreu no período 

Carbonífero com idade entre 299 e 359 milhões de anos (Ma) (MORETON, 2001; 
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MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et al., 2020). É a formação sedimentar mais 

jovem presente nas bacias hidrográficas, sobreposta à formação Ponta Grossa. 

Suas características litológicas, de acordo com Lacerda Filho et al. (2020), 

possuem ampla variação faciológica composta por intercalações de arenitos médios 

a grossos, friáveis, com níveis silicificados, siltitos, argilitos, folhelhos e ritmitos 

(alternância de argilito, siltito e arenito fino). 

De acordo com Almeida et al. (2006), a formação é um aquífero de dupla 

porosidade, ou seja, poroso e fraturado, pouco produtivo (vazão entre 5 e 10 m³/h), 

contínuo, de extensão regional, livre, confinado e semiconfinado, de espessura 

extremamente variável desde algumas dezenas de metros até 1.110 metros. 

Apresenta uma vazão média de 8 m³/h. 

Bomfim (2010) considera como um domínio hidrogeológico poroso-fissural 

(aquífero misto) com fraturamento acentuado, que lhe confere além do 

comportamento de aquífero granular com porosidade primária baixa/média, um 

comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), com 

baixo a médio potencial hidrogeológico. 

Na BHRSA, a Formação Aquidauana ocorre em uma pequena porção de 1,2 

km² que corresponde a 0,9% da área da bacia, em elevadas altitudes no divisor 

topográfico a oeste, entre 800m até 888m (aproximadamente 88m de espessura) 

capeando formações mais antigas como a Formação Ponta Grossa e Furnas. Devido 

compor apenas formações residuais de topo de serra, sua espessura é delgada e a 

declividade é alta, prevalecendo a morfogênese, contribuindo muito pouco para a 

disponibilidade hídrica da bacia. 

Na BHRSM a Formação Aquidauana ocupa uma área de 5,5 km² o que equivale 

a 2% da área da bacia. Ocorre em relevos residuais em cotas altimétricas elevadas, 

acima dos 800m até 960m, ou seja, possui espessura por volta de 160m. Situam-se 

nos divisores da porção sul e sudoeste, capeando formações mais antigas. Devido as 

declividades elevadas existentes no relevo dessa formação, a morfogênese 

prevalece, originando solos pouco espessos como os Neossolos Litólicos e 

Cambissolos, e contribuindo pouco com a disponibilidade hídrica da bacia. A Figura 

39 ilustra o arenito da Formação Aquidauana identificado em campo, existente nas 

bacias. 
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Figura 39: Arenito da Formação Aquidauana na BHRSM.  

Fonte: Do autor. 
 

5.3.4 Grupo Paraná - Formação Ponta Grossa 

Conforme a descrição de Alvarenga e Guimarães (1994), a Formação Ponta 

Grossa foi originada no período Devoniano com idade entre 359 e 419 (Ma). É 

composta de Folhelhos cinza a marrom-avermelhados intercalados de Arenitos 

brancos a marrons ou esverdeados, finos a muito finos, micáceos, feldspáticos, 

finamente estratificados, tendo sido formados em ambiente continental e marinho. 

(MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et al., 2020). 

Almeida et al. (2006), considera a Formação Ponta Grossa como um aquífero 

de dupla porosidade, muito pouco produtivo (vazão entre 1 e 5 m³/h), contínuo, livre, 

de extensão regional, com espessuras da ordem de centenas de metros, que podem 

atingir até 470 metros em subsuperfície. De acordo com Bomfim (2010) a Formação 

Ponta Grossa também faz parte do domínio hidrogeológico poroso-fissural. 

De acordo com Almeida et al. (2006), a grande quantidade de Folhelhos 

desfavorece a circulação de água, limitando a produtividade. Apresenta uma vazão 

média de 4,0 m³/h, que pode atingir localizadamente maiores valores em função da 

ocorrência de fraturas e/ou de uma maior razão areia/argila (ALMEIDA et al., 2006). 

Na BHRSA, a Formação Ponta Grossa ocorre em áreas isoladas, numa área 

de 2,2 km² que corresponde a 1,7% da bacia, entre as cotas de 620m e 850m (230m 

de espessura) capeando rochas mais antigas, como as litologias da Formação Furnas 



123 
 
 

e estão presentes na borda noroeste da bacia onde o relevo representa escarpas em 

forma de cuestas. Devido as altas declividades os mantos de alteração são poucos 

espessos e a morfogênese prevalece. Os solos são do tipo Neossolos Litólicos. Dessa 

forma a contribuição para disponibilidade hídrica da bacia é muito pouca. 

Na BHRSM a Formação Ponta Grossa é a segunda com maior ocorrência, 

distribuída em 68 km² ou 24,6% da área. Ocorre na porção sul, sudoeste e sudeste, 

capeando litologias da Formação Furnas. Está situada em cotas altimétricas acima 

dos 650 m, até 900 m (250m de espessura), onde predomina dissecação forte e muito 

forte, representada por vales escarpados em forma de “V” e bordas cuestiformes. Os 

solos predominantes são os Neossolos Litólicos e os Cambissolos, devido as altas 

declividades e ação prevalecente da morfogênese. Devido sua grande abrangência 

na BHRSM, a litologia ocorre também em áreas com relevos mais planos e solos mais 

desenvolvidos como os Argissolos e Latossolos, principalmente nos interflúvios com 

baixa densidade hidrográfica, onde a pedogênese prevalece. Porém, a predominância 

é com características físicas que pouco contribuem para a disponibilidade hídrica. A 

Figura 40 ilustra o litotipo de arenito com intercalações de folhelhos, identificado em 

campo nas bacias. 

 

 
Figura 40: Formação Ponta Grossa - Arenito intercalado com Folhelhos na BHRSM. 

Fonte: Do autor. 
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5.3.5 Grupo Paraná - Formação Furnas 

De acordo com Alvarenga e Guimarães (1994), o Grupo Paraná – Formação 

Furnas foi originado no período Devoniano com idade entre 359 e 419 Ma. É composto 

por rochas de Arenitos esbranquiçados a róseos, sedimentos arenosos mal 

selecionados, sequências sedimentares consolidadas, areno, síltico, argilo, 

conglomerática. São formados basicamente por grãos de quartzo, angulares a 

subangulares, e de feldspatos subordinados, ambos associados à mica e óxidos de 

ferro (PENNA et al. 1975; MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO 

et al., 2020). 

Segundo Almeida (2006), a Formação Furnas é um aquífero com porosidade 

intergranular residual, associada à porosidade secundária planar, que resulta em um 

típico sistema aquífero de dupla porosidade. Bomfim (2010) afirma que a Formação 

Furnas também faz parte do domínio hidrogeológico poroso-fissural. É classificado 

por Almeida (2006) como muito produtivo, contínuo, de extensão regional, que ocorre 

de forma livre, semiconfinada e confinada. Apresenta espessura variável, que em 

subsuperfície pode atingir 254 metros. 

De acordo com Almeida (2006), em sua porção livre a vazão pode atingir até 

200 m³/h e quando confinado pela Formação Ponta Grossa, a vazão pode atingir até 

240 m³/h. Seus coeficientes de armazenamento, condutividade hidráulica e 

transmissividade são elevados, em função das características da porosidade efetiva 

e espessura (ALMEIDA et al., 2006). 

Na BHRSA, a Formação Furnas tem exposição muito restrita, ocupando uma 

área de 1,9 km² ou 1,5 %, ocorre em áreas isoladas, sob formas residuais, com 

espessura máxima de 80m, capeando rochas mais antigas na borda leste da bacia e 

na faixa centro-nordeste da bacia, correspondendo as áreas de altitudes medianas e 

declividades elevadas. Por sua ocorrência escassa e devido às altas declividades, 

contribui pouco para a disponibilidade hídrica na bacia. 

Na BHRSM a Formação Furnas possui a maior expressividade litológica, que é 

106 km², ou seja, 39% da área da bacia. Ocorre na porção central, capeando rochas 

mais antigas, como o Granito Serra do Roncador e a Sequência 

Metavulcanossedimentar Iporá-Amorinópolis. Os relevos são de planos a forte 

ondulados, correspondendo às áreas com cotas altimétricas entre 520m e 750m, ou 

seja, com espessuras de até 230m. Devido suas características de porosidade 
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intergranular e secundária planar (dupla porosidade) é um excelente sistema aquífero. 

Contudo, a litologia sotoposta funciona como zona impermeável, devendo ser 

considerada sua inclinação e o mergulho das camadas para inferir sobre a direção do 

fluxo subterrâneo das águas. A Figura 41 ilustra o litotipo arenito da Formação Furnas, 

presente nas bacias. 

 

 
Figura 41: Arenito da Formação Furnas na BHRSM. 

Fonte: Do autor. 
 

5.3.6 Granito Iporá 

De acordo com a descrição de Pimentel e Fuck (1987), o Granito Iporá é 

composto por rochas ígneas plutônicas e tem morfologia de batólito, formados por 

biotita granito, com sienogranito e monzogranito subordinados, vermelhos a róseos, 

isótropos, equigranulares médios. Enclaves arredondados a alongados de rochas 

máficas a intermediárias são comuns (MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; 

LACERDA FILHO et al., 2020). 

Almeida et al. (2006) consideram como um aquífero fissural, cristalino, muito 

pouco produtivo (vazão entre 1 e 5 m³/h), descontínuo, livre e de extensão regional 

limitada. Engloba dominantemente granitos e granitóides, pouco fraturados, com 

manto de intemperismo entre 10 e 30 metros de espessura e apresenta vazão média 

de 3,6 m³/h. Conforme Bomfim (2010), o Granito Iporá faz parte do domínio Cristalino 

(Aquífero Fissural), quase não existindo uma porosidade primária nestes tipos de 
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rochas, e a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade 

secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios 

aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. 

Na área BHRSA o Granito Iporá possui a maior expressividade litológica, 

abrangendo a área de 68,1 km², ou seja, 53,6% da bacia. Os mantos de alteração são 

bastante espessos (10-30m) quando ocorrem em interflúvios com relevo plano e 

suave ondulado. Essas áreas são favoráveis a recarga do aquífero freático e 

fraturado. Como aponta Sousa (2019), as zonas de recarga do lençol freático 

apresentam ligações diretas com a forma do relevo, ou seja, quanto mais plano for o 

relevo, maior a infiltração da água. Devido a função impermeável da rocha sã, o nível 

freático é elevado e a descarga hídrica ocorre nos canais hidrográficos, contribuindo 

para a manutenção das vazões de base em períodos de estiagem. Na BHRSM não 

há ocorrência do Granito Iporá. A Figura 42 ilustra a rocha biotita granito, da unidade 

Granito Iporá. 

 

 
Figura 42: Biotita granito da unidade Granito Iporá na BHRSA.  

Fonte: Do autor. 
 

5.3.7 Suíte Córrego Lajeado 

Danni e Campos, (1994) descrevem a Suíte como sendo um conjunto de sills, 

diques, stocks e batólitos gabro-dioríticos que ocorrem na região sudoeste e oeste de 

Goiás, intrusivos em rochas das sequências Iporá-Amorinópolis. Compreendem 

dioritos, gabros quartzodioritos, monzodioritos, hornblenda, diorito pórfiro e 
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microdioritos (MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et al., 

2020). 

Almeida et al. (2006) consideram como um aquífero fissural, cristalino, muito 

pouco produtivo (vazão entre 1 e 5 m³/h), descontínuo, livre e de extensão regional 

limitada. Engloba dominantemente granitos e granitóides, pouco fraturados, com 

manto de intemperismo entre 10 e 30 metros de espessura e apresenta vazão média 

de 3,6 m³/h (ALMEIDA et al., 2006). De acordo com Bomfim (2010), assim como os 

Granitos, a Suíte Córrego Lajeado também faz parte do domínio Cristalino (Aquífero 

Fissural), contendo baixa favorabilidade hidrogeológica. 

Na BHRSA a Suíte Córrego Lajeado ocorre em uma pequena porção na borda 

oeste, que perfaz 0,3% da área total da bacia É uma Intrusão máfico-ultramáfica de 

litotipos metagabro, metadiorito e horblendito (LACERDA FILHO et al., 2020). Devido 

sua ocorrência restrita, juntamente com relevo acidentado, contribui muito pouco com 

a disponibilidade hídrica da bacia. Na BHRSM não há ocorrência da Suíte Córrego 

Lajeado. A Figura 43 ilustra a rocha metagabro identificada em campo, que representa 

a Suíte Córrego Lajeado. 

 

 
Figura 43: Metagabro existente na BHRSA 

Fonte: Do autor. 
 

5.3.8 Granito Serra do Roncador 

De acordo com a descrição de Pimentel e Fuck (1987), foram originados no 

Período Ediacarano, com idade entre 541 e 635 Ma. São rochas ígneas plutônicas e 
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tem morfologia de batólito, formados por biotita granito, com sienogranito e 

monzogranito subordinados, vermelhos a róseos, isótropos, equigranulares médios 

com enclaves arredondados a alongados de rochas máficas a intermediárias. 

(MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et al., 2020). 

Na BHRSA não há ocorrência da formação geológica Granito Serra do 

Roncador. Na BHRSM ocorre na porção central e norte, onde ocupa uma área de 

26km², correspondente a 9,5% da área da bacia, com cotas altimétricas entre 470m a 

630m. Sua forma de batólito confere-lhe aprofundamento sentido sudeste, onde faz 

contato e é capeado pelas litologias da Bacia Sedimentar do Paraná. Essa zona de 

contato é a divisa dos compartimentos geotectônicos do Arco Magmático de Goiás e 

da Bacia Sedimentar do Paraná, correspondendo também ao divisor entre as 

províncias hidrogeológicas do escudo central e da Bacia Sedimentar do Paraná. A 

Figura 44 ilustra o litotipo biotita sienogranito que ocorre na bacia, conforme verificado 

em campo. 

 

 
Figura 44: Biotita sienogranito na BHRSM 

Fonte: Do autor. 
 

Segundo Almeida et al. (2006) o Granito Serra do Roncador também é 

considerado como um aquífero fissural, cristalino, muito pouco produtivo (vazão entre 

1 e 5 m³/h), descontínuo, livre e de extensão regional limitada. Engloba 
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dominantemente granitos e granitóides, pouco fraturados, com manto de 

intemperismo entre 10 e 30 metros de espessura. Apresenta vazão média de 3,6 m³/h. 

De acordo com Bomfim (2010) Granito Serra do Roncador também faz parte 

do domínio Cristalino (Aquífero Fissural), contendo baixa favorabilidade 

hidrogeológica. Porém devido os mantos de intemperismo bastante desenvolvidos e 

espessos em interflúvios com relevos planos, possui boa favorabilidade como área de 

recarga e como aquíferos freáticos. A propriedade da rocha sã confere-lhe função de 

zona impermeável, impedindo o fluxo vertical da água e contribuindo para o fluxo 

lateral. 

 

5.3.9 Diorito Ribeirão Santa Marta 

Danni e Campos, (1994) descrevem essa unidade como sendo um conjunto de 

sills, diques, stocks e batólitos gabro-dioríticos que foram originados no período 

Ediacarano com idade entre 541 e 635 Ma. Ocorrem na região sudoeste e oeste de 

Goiás, intrusivos em rochas mais antigas das sequências metavulcanossedimentar 

Iporá-Amorinópolis. Compreendem dioritos, metadioritos, gabros quartzodioritos, 

monzodioritos, hornblenda, diorito pórfiro e microdioritos (MORETON, 2001; 

MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO et al., 2020). Não há ocorrência do Diorito 

Ribeirão Santa Marta na BHRSA. 

Na BHRSM o Diorito Ribeirão Santa Marta ocorre em uma pequena área na 

porção sul da bacia, onde ocupa 2,1km², correspondente a 0,8% da área da bacia, 

aflorando nas cotas altimétricas entre 470m a 560m, com relevo ondulado e forte 

ondulado. É uma Intrusão máfico-ultramáfica de litotipo metadiorito foliado com 

microfenocristais de plagioclásio (LACERDA FILHO et al., 2020). A Figura 45 ilustra o 

litotipo metadiorito que ocorre na bacia, conforme identificado em campo. 
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Figura 45: Metadiorito na BHRSM.  

Fonte: Do autor. 
 

Segundo Almeida et al. (2006) o Diorito Ribeirão Santa Marta, por ser de origem 

ígnea plutônica também é considerado como um aquífero fissural, cristalino, muito 

pouco produtivo (vazão entre 1 e 5 m³/h), descontínuo, livre e de extensão regional 

limitada. Engloba dominantemente granitóides, pouco fraturados, com manto de 

intemperismo entre 10 e 30 metros de espessura. Apresenta vazão média de 3,6 m³/h. 

Na classificação de Bomfim (2010), o Diorito Ribeirão Santa Marta faz parte do 

domínio cristalino (Aquífero Fissural), possuindo baixa favorabilidade hidrogeológica. 

Devido sua ocorrência restrita na bacia e relevos acidentados, pouco influencia na 

disponibilidade hídrica.  

 

5.3.10 Sequência Metavulcanossedimentar Iporá-Amorinópolis – Unidades 

Ácida, básica e ultrabásica 

Os trabalhos de Faria et al. (1969), Pena e Figueiredo (1972) e Pena et al. 

(1975) englobam as rochas metavulcânicas básicas e ácidas associadas com 

metassedimentos que ocorrem nas proximidades de Iporá e Amorinópolis, originadas 

no período Ediacarano com idade entre 541 e 635 (Ma) (MORETON, 2001). 

Lanhez et al. (1983) caracterizam estas rochas como uma sequência 

metavulcanossedimentar do tipo greenstone belt, denominando-a de Grupo 

Amorinópolis (LANHEZ et al. 1983 apud MORETON, 2001). 
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Na BHRSM ocorrem litologias das unidades ácida, básica e ultrabásica, na 

porção centro-oeste e norte da bacia, ocupando 43km², que são correspondentes a 

15,7% da área da bacia, onde os relevos são ondulados e forte ondulados. Os litotipos 

são: metadacitos, metarriolitos (unidade ácida), metatufos e muscovita-quartzo xistos 

(unidade básica), metabasaltos, talco xistos, e serpentinitos (unidade ultrabásica). 

Não existe ocorrência da Sequência Metavulcanossedimentar Iporá-Amorinópolis na 

BHRSA. A Figura 46 ilustra a ocorrência da Sequência Metavulcanossedimentar 

Iporá-Amorinópolis na BHRSM pelo litotipo de serpentinito. 

 

 

 
Figura 46: Serpentinito identificado em campo na BHRSM.  

Fonte: Do autor. 
 

Segundo Almeida et al. (2006), a Sequência Metavulcanossedimentar Iporá-

Amorinópolis é um aquífero descontínuo, livre, de extensão regional limitada. 

Constituído predominantemente por metassedimentos e metavulcânicas. Apresenta-

se pouco fraturado e com pequena espessura do manto de intemperismo. A vazão 

média é de 4,5 m³/h. Pela classificação de Bomfim (2010), a Sequência 

Metavulcanossedimentar Iporá-Amorinópolis enquadra-se no domínio hidrogeológico 

do cristalino (Aquífero Fissural), possuindo baixa favorabilidade hidrogeológica. 

Devido a correlação com relevos movimentados e solos pouco espessos, pouco 

contribui para a disponibilidade hídrica da bacia. 
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5.3.11 Metagranito Ribeirão Santo Antônio 

Descritos por Pimentel e Fuck (1992), como ortognaisses neoproterozóicos do 

Arco Magmático de Goiás, originadas no período Criogeniano com idade entre 635 e 

720 (Ma). Compreendem rochas plutônicas que sofreram metamorfismo regional e 

são formadas por metamonzogranitos a metassienogranitos porfiríticos, com 

feldspatos de até 5 cm (MORETON, 2001; MOREIRA et al., 2008; LACERDA FILHO 

et al., 2020). 

Na BHRSA ocorre no divisor da porção sudoeste em cotas de 582m a 880m, 

em relevos forte ondulados e solos pouco espessos, abrangendo 11% da área da 

bacia. Na BHRSM ocorre na porção noroeste entre as cotas altimétricas de 486m e 

620m, em relevos ondulados e forte ondulados, perfazendo 6,9% da área da bacia. A 

Figura 47 ilustra a rocha metamonzogranito, que compõe a unidade de Metagranito 

Ribeirão Santo Antônio, conforme verificado em campo. 

 

 
Figura 47: Metamonzogranito existente na BHRSA 

Fonte: Do autor. 
 

Segundo Almeida et al. (2006) o Metagranito Ribeirão Santo Antônio, por ser 

de origem ígnea plutônica e metamorfizada também é considerado como um aquífero 

fissural cristalino, muito pouco produtivo (vazão entre 1 e 5 m³/h), descontínuo, livre e 

de extensão regional limitada. Engloba dominantemente granitos e granitóides, pouco 

fraturados, com manto de intemperismo entre 10 e 30 metros de espessura. Apresenta 

vazão média de 3,6 m³/h. 
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No Quadro 5 é apresentado a classificação dos aquíferos segundo a 

potencialidade de produção de água, representado pela vazão (Q) em m³/h. 

 

Quadro 5: Classes dos aquíferos segundo produção de água (vazão (Q) em m³/h) 

Produção de água (vazão (Q) em m³/h) Unidades geológicas 

Muito produtivos (Q ultrapassa 50 m³/h) Formação Furnas 

Produtivos (Q entre 10 e 50 m³/h) Não há unidade geológica 
correspondente nas bacias 

Pouco produtivos (Q entre 5 e 10 m³/h) Formação Aquidauana 

Muito pouco produtivos (Q não ultrapassa 5 m³/h) Demais unidades litológicas 

Fonte: adaptado de Almeida et al. (2006). 

 

Conforme a classificação de Almeida et. al. (2006), os Arenitos da Formação 

Furnas compõem o aquífero com maior potencialidade de produção de água. Isso 

significa que a transmissividade hídrica é elevada nessa formação, ou seja, a água 

circula com facilidade pela litologia. 

No Quadro 6, foi classificada a geologia das bacias em unidades geológicas, 

período, litotipos e áreas (km² e %). Na Figura 48 é ilustrado o mapa geológico das 

bacias com sua distribuição espacial e quantitativa em porcentagem. 

 

Quadro 6: Classificação geológica da BHRSA e BHRSM 

Descrição BHRSA BHRSM 

Unidades 
geológicas 

Período Litotipos 
Área 
km² 

Área 
% 

Área 
km² 

Área 
% 

Coberturas 
detrito laterítica 

ferruginosas 
Quaternário 

Sedimentos argilo 
arenosos 

laterizados 
18,1 14,2 1,1 0,4 

Suíte Alcalina de 
Iporá 

Cretáceo 

Dunito, peridotito, 
piroxenito, 

serpentinito sienito 
e gabro. 

21,2 16,7 3,6 1,4 

Formação 
Aquidauana 

Carbonífero 

Conglomerados 
basais com seixos 

de quartzo e 
arenitos 

1,2 0,9 5,5 2 

Formação Ponta 
Grossa 

Devoniano 
Folhelhos 

intercalados com 
arenitos finos 

2,2 1,7 68 24,6 

Formação 
Furnas 

Devoniano 

Arenitos 
arcoseanos e 

anenitos 
conglomeráticos 

1,9 1,5 106 39 

Granito Iporá Cambriano Biotita granito 68,1 53,6 - - 
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Suíte Córrego 
Lajeado 

Ediacarano 

Metagabro, 
metadiorito, 

metaquartzo-diorito 
e hornblenditos 

0,37 0,3 - - 

Granito Serra do 
Roncador 

Ediacarano Biotita sienogranito - - 26 9,5 

Diorito Ribeirão 
Santa Marta 

Ediacarano Metadiorito foliado - - 2,1 0,8 

Seq. Metavulcan. 
Iporá-

Amorinópolis – 
Unidades acida, 

básica e 
ultrabásica 

Ediacarano 

Metadacitos 
metarriolitos, 
metatufos e 

Muscovita-quartzo 
xistos. 

Metabasaltos talco 
xistos, serpentinitos 

- - 43 15,7 

Metagranito 
Ribeirão Santo 

Antônio 
Criogeniano 

Metamonzogranitos 
a 

metassienogranitos 
porfiríticos 

14 11,0 19 7 

Total   127,0 100 274,3 100 

Fonte: Organizada pelo autor a partir de dados gerados por Lacerda Filho et al., 
(2020), disponibilizados pelo GeoSGB (2020). 
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Figura 48: Geologia das bacias 

Fonte: Mapa organizado pelo autor a partir de dados gerados pela CPRM (2019) e 
Lacerda Filho et al., (2020), disponibilizado pelo GeoSGB (2020). 
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A BHRSA possui litologia predominante de formações ígneas e ígneas 

metamorfizadas (81,6%) por estar inserida no Arco Magmático de Goiás. Quando não 

contabilizado as coberturas detrito-lateríticas ferruginosas, que representam apenas 

a camada superficial, as rochas ígneas e ígneas metamorfizadas, que estão 

subjacentes, perfazem 96% da área da bacia. Dentre as rochas ígneas, predominam 

as graníticas (64,6%). A porção centro-norte, nordeste e sudoeste é onde há maior 

ocorrência. A composição mineralógica das rochas graníticas tem em sua maioria a 

presença do quartzo, que é um mineral resistente aos processos de meteorização 

(CREPANI et al., 2001). Porém as baixas declividades e maiores idades assinalam 

para um processo de pedogênese mais influente que a morfogênese, originando 

mantos de intemperismos mais espessos. 

Na borda da porção norte ocorrem litologias da Suíte Alcalina Iporá, conhecida 

como Maciço Rio dos Bois e Maciço da Fazenda Buriti, formada por dunitos. Nessa 

localidade o relevo possui declive mais acentuado devido à forma dômica originada 

pela intrusão da Suíte Alcalina Iporá, que assinala processos morfogenéticos 

predominantes e mantos de intemperismos menos espessos. Na porção oeste 

também ocorrem litologias da Suíte Alcalina Iporá, porém pelos litotipos de Sienitos e 

Gabros. Nessa localidade o relevo possui declividades menos acentuadas, 

assinalando processos de pedogênese predominantes com mantos de intemperismos 

mais espessos. 

As bordas nordeste, sudeste e oeste concentram os relevos residuais das 

formações da Bacia Sedimentar do Paraná. Nessas localidades a morfogênese 

prevaleceu, devido à maior fragilidade dessas rochas, removendo quase todo o pacote 

das formações sedimentares que antes capeavam litologias antigas, exumando-as, 

conservando apenas topos residuais. Os mantos de intemperismos são pouco 

desenvolvidos. 

O sistema aquífero fraturado é caracterizado por rochas ígneas e metamórficas, 

com presença ou não de manto de alteração, e ocorre na maior parte da área (96%), 

constituindo aquíferos descontínuos associados a zonas fraturadas. Os espessos 

mantos de alteração, em relevos plano a suave ondulados, sobre rochas graníticas e 

alcalinas, ampliam o potencial do aquífero do fraturado. Os mantos de alteração, 

quando apresentam espessura considerável, constituem aquíferos freáticos 
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intergranulares extensos, livres de boa potencialidade, e também possui grande 

importância hidrogeológica como área de recarga e circulação de água subterrânea. 

Dessa forma, infere-se que a água que infiltra nos mantos de intemperismo da 

bacia, quando atinge a rocha sã (predominantemente ígneas), que compõe um 

sistema aquífero fraturado, parte percola nas fraturas, porém com capacidade 

reduzida devido à função impermeável, satura o regolito, favorecendo o aumento do 

nível do lençol freático (aquífero freático) e aflorando nas nascentes, alimentando o 

escoamento de base da rede hidrográfica e contribuindo para uma maior 

disponibilidade hídrica superficial na bacia. Sendo assim, percebe-se que os divisores 

hidrográficos correspondem aos divisores hidrogeológicos, que drenam água para o 

interior da bacia. A Figura 49 ilustra o perfil topográfico-geológico da BHRSA. 
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Figura 49: Perfil topográfico-geológico da BHRSA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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É importante ressaltar que a interpretação do perfil topográfico-geológico e as 

descrições e levantamentos de campo não possibilitam a determinação precisa dos 

limites da bacia hidrogeológica, servindo apenas como ferramenta indicativa de 

possíveis casos de assimetria entre as bacias hidrográficas e hidrogeológicas e 

divergência de limites (ARRAES e CAMPOS, 2007). 

A BHRSM, por sua vez, possui litologia predominantemente de formações 

sedimentares (65,4%). As porções sul e leste é onde predominam essas formações, 

devido essa parte da bacia estar inserida na borda da Bacia Sedimentar do Paraná. 

As rochas sedimentares presentes na bacia são em sua maioria arenitos. Os arenitos 

são rochas mais friáveis, ou seja, mais susceptíveis à denudação (CREPANI et al., 

2001).  Onde há predominância deles (sul e leste), a esculturação do relevo foi 

influenciada pela morfogênese, gerando um front cuestiforme e vales entalhados com 

dissecação elevada. 

Nas partes central e norte da bacia predominam as rochas graníticas e 

metamórficas mais antigas, que foram exumadas por processos denudacionais nas 

rochas sedimentares mais friáveis que antes as cobriam. Nessas localidades há 

predominância de relevos menos movimentados onde a pedogênese prevaleceu. 

Os corpos intrusivos da Suíte Alcalina Iporá na pequena porção oeste da bacia 

possuem relevo dômico, sendo que nas maiores declividades prevalece a 

morfogênese, em declividades médias prevalecendo a pedogênese. 

No caso de drenagens separadas por um divisor topográfico, as 

heterogeneidades geológicas podem provocar, pela ocorrência de camadas porosas 

adjacentes e isolantes subjacentes, uma drenagem que infiltra no meio poroso com 

fluxo de água para o lado oposto ao esperado em função do divisor hidrogeológico, 

configurado pela inclinação da camada rochosa. Assim, parte da água é drenada para 

fora da bacia hidrográfica, onde alimentará o aquífero e/ou cursos d’água da outra 

bacia, reduzindo ou influenciando menor regularização das vazões na bacia 

hidrográfica originária (ARRAES e CAMPOS, 2007; ARRAES, 2008). 

Chow (1959) apud Arraes (2008), descreve que bacias hidrográficas contendo 

amplas áreas de ocorrência de aquíferos regionais, também podem apresentar 

escoamento superficial anomalamente baixo. A causa pode estar relacionada às 

assimetrias existentes entre os divisores hidrográficos e hidrogeológicos. Neste caso, 

a água de precipitação tanto entra no aquífero diretamente, quanto infiltra através dos 
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cursos d’água, sendo posteriormente canalizada pelo aquífero a longas distâncias pra 

fora da bacia na qual estava relacionada. 

Na BHRSM as litologias mais antigas predominam na porção centro-norte, que 

correspondem ao embasamento cristalino e metamórficas. As litologias da Bacia 

Sedimentar do Paraná são mais jovens, formadas entre o período Devoniano e 

Carbonífero, há cerca de 419 milhões de anos. Como a BHRSM situa-se no limite da 

Bacia Sedimentar do Paraná, os pacotes litológicos dessa formação são poucos 

espessos nas bordas e mais próximos a superfície e aumentam a profundidade 

sentido sudeste, para o interior da bacia sedimentar. 

Almeida et al. (2006) descrevem que nas faixas marginais da Bacia Sedimentar 

do Paraná, a formação Furnas aflora ou está próxima à superfície coberta por litologias 

confinantes mais jovens como a formação Ponta Grossa, e aprofunda para o interior 

da Bacia Sedimentar do Paraná, alcançando profundidades superiores aos mil metros. 

A Figura 50 ilustra o perfil esquemático do divisor topográfico da bacia 

hidrográfica e o divisor hidrogeológico, que corresponde à borda da Bacia Sedimentar 

do Paraná, no contato entre o arenito da Formação Furnas (aquífero poroso) e o 

Granito Serra do Roncador (aquífero fraturado). 
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Figura 50: Perfil geológico-topográfico da borda da Bacia Sedimentar do Paraná e 

BHRSM 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



142 
 
 
 

A interpretação do perfil geológico-topográfico indica que as águas das chuvas 

que infiltram nos solos da BHRSM, parte afloram nas nascentes dentro da área da 

bacia, contribuindo para o fluxo de base dos canais hidrográficos, mas parte da água 

infiltra nas rochas de arenito da Formação Furnas e quando atinge o Granito Serra do 

Roncador, que está abaixo e funciona como um divisor hidrogeológico inclinado no 

sentido oposto ao desnível topográfico bacia hidrográfica, faz com que o fluxo de água 

subterrânea, no aquífero poroso da Formação Furnas siga para fora da área da bacia 

hidrográfica, compondo uma zona de recarga do sistema aquífero Furnas (poroso) da 

Bacia Sedimentar do Paraná, e assim contribuindo para a diminuição da 

disponibilidade hídrica superficial na BHRSM. 

A carta hidrogeológica da folha SE.22 Goiânia, ilustra a seção hidrogeológica 

(Figura 51) que demonstra o mergulho da camada litológica da Formação Furnas com 

inclinação semelhante ao encontrado na BHRSM. 

 

 
Figura 51: Seção hidrogeológica da folha Goiânia.  

Fonte: CPRM (2016). 
 

Os trabalhos de prospecção de petróleo feitos pela empresa Petrobrás 

resultaram no mapeamento estratigráfico da Bacia Sedimentar do Paraná, ilustrada 

através da Figura 52, que também demonstra a inclinação das camadas voltada para 

o interior da bacia sedimentar, sentido depocentro, corroborando para o entendimento 

que a recarga hídrica do sistema aquífero Furnas alimenta a bacia hidrogeológica fora 

da área da bacia hidrográfica. 
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Figura 52: Seção esquemática da Bacia Sedimentar do Paraná 

Fonte: Milani e Zalán (1998). 
 

Chow (1959), apud Arraes (2008), descreve que em zonas de recarga de 

aquíferos subterrâneos o escoamento superficial é reduzido devido às elevadas taxas 

de infiltração, e a descarga pode ocorrer fora da área da bacia hidrográfica onde a 

água infiltrou, alimentando assim uma bacia hidrográfica adjacente ou uma bacia 

hidrogeológica. 

De acordo com Winter et al. (2003), sistemas de fluxo em meios porosos com 

condutividade hidráulica maior são menos favoráveis ao desenvolvimento de altos no 

nível freático coincidentes com altos topográficos. Reversamente, os sistemas de 

fluxos em meios fissurais propiciam um maior acúmulo de água no manto de 

intemperismo nos terrenos desenvolvidos sobre litologias do cristalino, devida baixa 

transferência de água para o sistema aquífero cristalino, que funciona como zona 

impermeável, elevando o nível freático no manto de intemperismo, favorecendo o 

afloramento da água na superfície e alimentando os cursos hídricos superficiais. 

A BHRSA possui divisores topográficos mais condizentes com os divisores 

hidrogeológicos, ou seja, a bacia hidrográfica condiz com a hidrogeológica. Isso, 

somado com predominância de rochas ígneas, faz com que a água subterrânea aflore 

dentro da área da bacia, alimentando os cursos hídricos. Já a BHRSM possui divisores 

topográficos divergentes com os divisores hidrogeológicos. Isso faz com que haja 

duas bacias hidrogeológicas. Uma do sistema cristalino que flui para dentro da área 

da bacia hidrográfica e outra do sistema poroso/fissural, correspondente à Formação 
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Furnas da Bacia Sedimentar do Paraná que, devido à litologia impermeável 

subjacente (Granito Serra do Roncador) e sua inclinação, faz a água subterrânea fluir 

para fora da área da bacia hidrográfica, diminuindo a disponibilidade hídrica superficial 

em períodos de estiagem. 

  

5.4 Considerações Finais 

O trabalho constatou que a BHRSA está inserida no Arco Magmático de Goiás, 

contendo unidades litológicas predominantes do embasamento cristalino (81,8%), 

seguido de coberturas detrito lateríticas ferruginosas (14,2%), que capeiam as 

formações do embasamento, podendo-se dizer que 96% da bacia é do domínio 

hidrogeológico cristalino (fraturado) e uma pequena quantidade de formações 

sedimentares residuais (4%) que fazem parte do domínio hidrogeológico 

poroso/fissural. Já a BHRSM está inserida predominantemente na unidade 

geotectônica da Bacia Sedimentar do Paraná, cujas rochas perfazem 65,5% de sua 

área. E o restante (34,6%) é associado ao compartimento geotectônico do Arco 

Magmático de Goiás que correspondem ao domínio hidrogeológico fissural (aquífero 

fraturado). 

As bacias estão inseridas em compartimentos geotectônicos distintos, o que 

indica que possuem características geológicas e hidrogeológicas heterogêneas e não 

fazem parte de um mesmo domínio hidrogeológico. A BHRSA está inserida 

predominantemente no domínio hidrogeológico cristalino (fraturado), representado 

pelas litologias do Arco Magmático de Goiás, enquanto a BHRSM está inserida 

predominantemente no domínio hidrogeológico sedimentar (poroso/fraturado), 

representado pelas litologias da Bacia Sedimentar do Paraná. As diferenças litológicas 

fazem com que o comportamento hidrogeológico seja diferente entre as bacias. 

O Sistema Aquífero Furnas responde pela maior parte das litologias na BHRSM 

(38,6%), favoráveis a percolação da água, sendo assim, através da interpretação do 

perfil topográfico-geológico das bacias hidrográficas e da seção estratigráfica da Bacia 

Sedimentar do Paraná, foi inferido que os arenitos da Formação Furnas se comportam 

como zona de recarga do aquífero profundo, e devido a sua inclinação sentido 

depocentro (sul), transmite a água para fora da área da bacia hidrográfica e alimenta 

a bacia hidrogeológica ou aflora em terreno adjacente. Já na BHRSA, as litologias são 

pouco favoráveis à percolação da água, por serem formadas em sua maioria por 
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rochas do embasamento cristalino. Dessa forma, elas se comportam como zona 

impermeável, que contribui para a saturação de água no manto de intemperismo, 

elevando o nível do lençol freático e favorecendo o afloramento de água no interior da 

bacia hidrográfica, alimentando o fluxo de base dos canais fluviais. Isso contribui para 

uma maior disponibilidade hídrica no exutório da BHRSA em períodos de estiagem, 

assim como verificado no artigo 3. 
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ARTIGO 6 - CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS E AQUÍFEROS FREÁTICOS 

DAS ALTAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E 

SANTA MARTA, COMO SUPORTE A AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA 

 

6.1 Introdução 

Os solos, compreendidos como toda a camada do manto de alteração ou manto 

de intemperismo, ou ainda do regolito (solo e saprólito), funcionam como um 

reservatório de água, pois possuem poros onde a água da chuva infiltra, percola, é 

armazenada e transmitida gradativamente para partes profundas e baixas do relevo. 

Devido a ação da gravidade, a água se locomove no interior do solo de forma vertical 

e horizontal, e à medida que o solo fica saturado, a água é condicionada a aflorar nas 

partes mais baixas formando as nascentes, que alimentam a rede fluvial até o exutório 

da bacia (LOMBARDI NETO et al., 1989; FEITOSA et al., 2008). As nascentes drenam 

água do reservatório, que vai se esvaziando lentamente, até ser recarregado 

novamente através da água das chuvas. Esse reservatório é compreendido como o 

aquífero freático (MANOEL FILHO, 2008). 

No geral, os solos mais espessos e mais porosos possuem maior capacidade 

de armazenamento das águas, ou seja, são melhores aquíferos freáticos (LOMBARDI 

NETO et al., 1989). Um fator que influencia o esvaziamento mais rápido do aquífero 

freático é a declividade, que proporciona maior velocidade no fluxo da água (CABRAL, 

2008). Esse mesmo fator também influencia na recarga do aquífero, ou seja, quanto 

mais alto e plano, mais propício à recarga e maior a espessura, e quanto mais baixo 

e maior o declive, menos propicio na recarga e menor a espessura. Por esse motivo, 

locais de relevo tipo platô, no geral possuem solos espessos e também maior 

capacidade de recarga e armazenamento de água. 

Casseti (1991) reforça que as formas do relevo possuem características 

intrínsecas que respondem peculiarmente quanto ao recebimento das águas pluviais. 

O relevo mais plano tem a característica de facilitar o acúmulo de água no solo, 

enquanto que o relevo inclinado tem a característica de facilitar o escoamento 

superficial (ROSS, 2001; SOUSA, 2019). Da mesma forma, as diferentes classes de 

solos também respondem peculiarmente ao recebimento das águas pluviais. No geral, 

os solos com texturas arenosas são mais favoráveis à infiltração e os solos com 



147 
 
 

texturas argilosas são menos favoráveis à infiltração (LOMBARDI NETO, 1989). As 

classes de solos e suas características (principalmente da textura) também 

influenciam na infiltração, pois quanto mais poroso for o solo maior será sua 

condutividade hidráulica e sua capacidade de contribuir com a recarga do aquífero 

freático (SOUSA, 2019). 

Os aquíferos freáticos formam reservas que se traduzem em volumes que 

representam a totalidade da água armazenada. As unidades que expressam as 

reservas dos aquíferos freáticos são dimensionadas comumente em metros cúbicos 

(FEITOSA et al., 2008). 

A água reservada nos aquíferos freáticos é passível de ser mensurada ou 

estimada. Castany (1963) apud Feitosa et al. (2008), classifica as reservas de água 

subterrânea em quatro grandes categorias: reservas renováveis ou reguladoras; 

reservas permanentes ou geológicas; reservas naturais ou totais e reservas 

explotáveis. 

As reservas renováveis, também chamadas de reservas reguladoras por 

Bogomolov e Plotnikov (1956) apud Feitosa et al. (2008), são definidas como reservas 

associadas ao balanço hídrico das águas subterrâneas. De acordo com Feitosa et al. 

(2008): 

 

Embora a magnitude dessas reservas mude, de um ano para outro, ao 
sabor das variações do ciclo hidrológico, admite-se que a reserva 
reguladora representa o comportamento mediano secular das 
variações sazonais do nível da água subterrânea, produzidas por 
entradas supostas iguais às saídas. Ou seja, traduz um estado de 
equilíbrio dinâmico entre a recarga e a descarga (vazão de 
escoamento natural) do sistema aquífero, indicativo de que não existe 
variação no armazenamento. Portanto, como reserva, ela representa 
um volume regulador secular que pode ser somado ao volume da 
reserva permanente constituindo a reserva total (FEITOSA et al. 2008, 
pg. 661). 

 

As reservas permanentes ou geológicas foram definidas como águas 

armazenadas no tempo geológico, das quais é possível dispor de uma certa 

quantidade regularizada, durante um certo período de tempo (PLOTNIKOV, 1962 

apud FEITOSA et al., 2008). As reservas naturais representam a soma das reservas 

permanentes e renováveis, tendo, portanto, o mesmo significado das reservas totais 

(PLOTNIKOV, 1962 apud FEITOSA et al., 2008). 
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As reservas explotáveis são definidas como a extração segura ou permissível, 

ou seja, a captação de água do aquífero que pode manter-se com segurança. Conkling 

(1946) apud Feitosa et al. (2008) define como a vazão média anual extraída 

artificialmente do aquífero sem que se produzam resultados indesejáveis, enquanto 

que Kazmann (1965) apud Feitosa et al. (2008) o considera como a máxima vazão 

que pode ser recuperada da descarga ou vazão de escoamento natural. 

Estimar as reservas dos aquíferos freáticos auxilia na avaliação e compreensão 

da disponibilidade hídrica subterrânea e superficial das bacias, pois a água 

subterrânea armazenada nas reservas dos aquíferos, alimentam o fluxo de base dos 

canais fluviais e de toda rede hidrográfica em períodos de estiagem. 

Os solos também podem ser classificados de acordo com sua favorabilidade 

para infiltração, armazenamento e condutividade hidráulica, ou seja, uma classificação 

hidrológica dos solos. A classificação hidrológica dos solos brasileiros se iniciou com 

a publicação do trabalho de Setzer e Porto (1979), no qual propunham cinco classes 

hidrológicas dos solos para o estado de São Paulo. Posteriormente, Lombardi Neto et 

al. (1989) apresentaram uma nova abordagem para a classificação dos solos. Essa 

proposta foi avaliada e revisada por Sartori, Lombardi Neto e Genovez (2005). Mais 

recentemente, Sartori e Genovez (2011) fizeram uma proposta de extensão para a 

classificação hidrológica dos solos, levando em conta os métodos de classificação 

hidrológica de solos revisada do Natural Resources Conservation Service NRCS, 

(2009). 

A classificação hidrológica dos solos facilita diversos estudos, pois fornece 

informações que seriam onerosas para obter-se através de ensaios e análises. Pode 

subsidiar trabalhos relacionados à favorabilidade de infiltração e percolação de cada 

classe de solo, o que é essencial para inferir sobre a recarga hídrica dos aquíferos. 

Os aquíferos freáticos existentes no estado de Goiás foram agrupados por 

Almeida et al. (2006) e classificados no domínio intergranular, por serem constituídos 

exclusivamente por coberturas regolíticas (solo e saprólito), sendo subdivididos em 

três sistemas aquíferos freáticos (I, II e III), baseado no agrupamento de diferentes 

tipos de coberturas de regolitos e solos, de acordo principalmente com a textura, 

estrutura, capacidade de armazenamento e condutividade hidráulica vertical de cada 

grupo. A classificação dos aquíferos freáticos nessa perspectiva também auxilia na 
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avaliação do potencial de armazenamento e fornecimento de água para a rede 

hidrográfica da bacia. 

Os solos influenciam o comportamento hídrico nas bacias hidrográficas, pois 

funcionam como camada armazenadora/fornecedora de água e os aquíferos freáticos 

compõem parte do reservatório de água das bacias hidrográficas. Dessa maneira, a 

caracterização pedológica e dos aquíferos freáticos de bacias hidrográficas 

adjacentes, podem elucidar questões sobre a disponibilidade hídrica superficial e 

subterrânea diferente entre as bacias hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio e 

Santa Marta. 

Conforme constatado no artigo 3, a BHRSM possui área maior que a BHRSA, 

porém menor vazão de permanência no final do período de estiagem. Dessa forma o 

objetivo desse trabalho é fazer a caracterização dos solos e aquíferos freáticos nas 

BHRSA e BHRSM de forma comparativa, para avaliar as influências desses aspectos 

na disponibilidade hídrica diferencial das bacias. 

 

6.2 Metodologia 

Para mapeamento e caracterização pedológica da BHRSA foi utilizado como 

base o mapa de solos em formato shapefile (shp) do município de Iporá em escala de 

1:100.000, produzido por Sousa (2015) e disponibilizado no Sistema Estadual de 

Geoinformação (SIEG, 2017). Para o mapeamento e caracterização dos solos da 

BHRSM foi utilizado como base o mapa de solos em escala de 1:100.000, refinado 

por Moura et al., (2020) a partir do mapa de solos em escala de 1:250.000, produzido 

pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária (EMATER-GO, 2017) e disponibilizado no Sistema Estadual de 

Geoinformação (SIEG, 2017).  

Para validação dos mapas de solos das bacias, foi executada uma incursão em 

campo na data de 19 de agosto de 2020, abrangendo as ocorrências de todas as 

classes de solos, tendo sido utilizado um notebook com receptor GNSS (Global 

Navigation Satellite System) conectado no aplicativo Google Earth Pro na sua função 

de visualização em tempo real, para percorrer a área e localizar as classes de solos, 

bem como coletar amostras, descrever os dos perfis de solos e fotografá-los. 

Os mapas de solos em formato shp foram processados no software de Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) QGIS (3.4.5), onde foram recortados para a área 
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das bacias e as classes de solos foram quantificadas. A descrição das classes seguiu 

a taxonomia usada por Sousa (2015), adaptada do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos - SiBCS (SANTOS et al., 2013). 

No intuito de classificar os solos de acordo com o potencial de infiltração e 

permeabilidade, foi adotada a classificação hidrológica dos solos tropicais brasileiros, 

conforme a proposta de Sartori e Genovez (2011), que adaptaram o método de 

classificação hidrológica dos solos da NRCS (2009) – antigo Soil Conservation Service 

(SCS) – do United States Department of Agriculture (USDA). De acordo com essa 

proposta, os solos são classificados em quatro Grupos Hidrológicos de Solos - GHS 

(A, B, C e D), conforme o potencial de infiltração e permeabilidade (ou seja, a 

facilidade com que a água penetra no solo e é transmitida para partes profundas), 

sendo A o grupo de maior potencial e o D de menor potencial. O grupo A apresentam 

baixo potencial de escoamento superficial direto e elevadas intensidades de 

infiltração, sendo que os grupos B, C e D compreendem os solos com graus de 

infiltração e permeabilidade moderada, baixo e muito baixo, respectivamente (Tabela 

9). 

 
Tabela 9: Grupos Hidrológicos de Solos (GHS). 

Grupos Hidrológicos de Solos 
(GHS) 

Potencial de infiltração e 
permeabilidade 

A Elevado 

B Moderado 

C Baixo 

D Muito baixo 

Fonte: Adaptado de Sartori e Genovez (2011). 
 

Os aquíferos freáticos foram classificados conforme a proposta de Almeida et 

al. (2006), que consideram como aquíferos freáticos a camada do terreno constituída 

exclusivamente por coberturas regolíticas (solo e saprólito). A classificação divide 

cinco agrupamentos de solos, que leva em conta as características de textura, 

estrutura, capacidade de armazenamento e condutividade hidráulica vertical de cada 

grupo (Tabela 10). Nessa classificação, três grupos são considerados sistemas 

aquíferos freáticos, pois contém comumente zonas saturadas e não saturadas e 

permitem a circulação de água a partir de fluxo laminar em aquíferos livres. Estas três 

associações de solos são diretamente relacionadas aos Neossolos Quartzarênicos 
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(Grupo 1), Latossolos (Grupo 2) e Argissolos/Nitossolos (Grupo 3), que formam os 

sistemas aquíferos freáticos I, II e III. 

 
Tabela 10: Agrupamento dos solos/aquíferos freáticos conforme a contribuição no 

armazenamento e fornecimento de água. 

Grupos 
Aquíferos 
freáticos 

Solos 
Contribuição no 

armazenamento e fornecimento 
de água 

1 Sistema freático I 
Neossolos 

Quartzarênicos 
Elevado 

2 Sistema freático II Latossolos Boa 

3 Sistema freático III 
Argissolos e 
Nitossolos 

Moderado 

4 - 
Cambissolos e 

Neossolos 
Litólicos 

Não são considerados aquíferos 
freáticos 

5 - Gleissolos São considerados zona exutória 

Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2006). 

 

 Os Cambissolos e Neossolos Litólicos (Grupo 4) não foram considerados por 

Almeida et al. (2006) como aquíferos freáticos, por não apresentarem zona saturada 

perene rasa, nem fluxo na porosidade intergranular e, portanto, não desempenham as 

funções filtro e reguladora destes sistemas. Os Gleissolos (Grupo 5), foram 

considerados por Almeida et al. (2006) como zonas exutórias ou locais de descarga 

dos aquíferos freáticos e eventualmente profundos, devido suas características de 

forte deficiência de drenagem e por permanecerem saturados até a superfície na 

maior parte do tempo. 

 Para o cálculo das reservas renováveis foi seguida a metodologia descrita em 

Almeida et al. (2006), que indica que o percentual de infiltração da precipitação é 

definido para cada sistema aquífero intergranular em função dos tipos de relevo e 

solos predominantes no compartimento hidrogeológico, variando de 8 a 12% da 

precipitação média anual na bacia, para aquíferos freáticos da classe II e III em Goiás. 

Dessa forma, para o cálculo foi estabelecida a porcentagem de 8% para a classe II e 

12% para a classe III, devido às maiores favorabilidades de infiltração na classe II. A 

precipitação média histórica do período de 1974 a 2018 (45 anos), de 1589mm, foi 

usada para o cálculo do percentual de infiltração. A espessura saturada da classe de 

aquífero freático II foi extraída de Sousa (2013), que considerou 20m, e da classe III 
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foi obtida de Almeida et al. (2006), que consideraram 10m. Para cálculo das reservas 

renováveis, permanentes e explotáveis foram usadas as equações descritas em 

Almeida et al. (2006). 

 
Equação 8: Cálculo da reserva renovável. 

𝐑𝐫 = 𝐀 × 𝐏𝐢𝐩 × 𝐏𝐦𝐚 
 

Onde: 

Rr = reserva renovável (km³/ano); 

A = área de influência do aquífero (km2); 

Pip = percentual de infiltração da precipitação (%); 

Pma = precipitação média anual (m). 

 
Equação 9: Cálculo da reserva permanente. 

𝐑𝐩 = 𝐀 × 𝐛 × ŋ𝐞 

 

Onde: 

Rp = reserva permanente (km³/ano); 

A = área de influência do aquífero (km2); 

Ŋe = porosidade efetiva (%); 

b = espessura saturada do aquífero (m). 

 
Equação 10: Cálculo da reserva explotável. 

𝐑𝐞𝐱𝐩 = 𝐑𝐫 + 𝟎, 𝟏 × 𝐑𝐩 

 

Onde: 

Rexp = reserva explotável (km³/ano).;  

Rr = reserva renovável (km³/ano); 

0,1 = é o percentual adotado da reserva permanente (%);  

Rp = reserva permanente (km³/ano). 

 

6.3 Resultados e Discussão 

Através dos levantamentos bibliográficos, mapeamentos de gabinete e 

validação em campo, foi possível identificar a ocorrência de seis classes de solos nas 
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bacias, sendo eles Cambissolos, Argissolos, Neossolos Litólicos, Latossolos, 

Gleissolos e Nitossolos. Essas classes são descritas em maior detalhe a seguir. 

 

6.3.1 Cambissolos 

Os Cambissolos apresentam pequena profundidade e a ocorrência de rochas, 

cascalhos e matacões na massa do solo são as principais limitações para uso 

(SANTOS, ZARONI e ALMEIDA, 2019a). No caso onde há proximidade com os cursos 

hídricos, essa classe de solos é indicada para preservação da mata ciliar e de galeria 

(SANTOS e ZARONI, 2019). 

Na BHRSA abrange uma área de 26,53km², o que corresponde a 20,9% do 

total da área da bacia. Foram classificados por Sousa (2015) como Cambissolos bruno 

avermelhado, distróficos e eutróficos, com horizonte A moderado e textura pedregosa 

e média cascalhenta em relevo ondulado e forte ondulado, em geral sobre substrato 

rochoso de formações da suíte alcalina de Iporá e de formações graníticas. 

Na BHRSM abrangem uma área de 71,5km² o que corresponde a 26,1% da 

bacia. Foram classificados por Moura et al. (2020) como Cambissolos amarelo-

brunado, A moderado, textura franco arenosa, relevo forte ondulado sobre substrato 

rochoso de diversas formações, em maioria da sequência metavulcanossedimentar - 

unidade ácida, composta por metadacitos e metarriolitos. A Figura 53 ilustra as 

fotografias dos perfis de Cambissolos descritos em campo nas bacias. 

 

  
Figura 53: Perfis de Cambissolos descritos em campo nas bacias. A: BHRSA. B: 

BHRSM 
Fonte: Do autor. 
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Os Cambissolos foram classificados no GHS C (potencial de infiltração e 

permeabilidade baixo) por serem pouco profundos, com baixa taxa de infiltração e 

baixa resistência e tolerância à erosão, e por apresentarem mudança textural abrupta 

e argila de atividade baixa (SARTORI e GENOVEZ, 2011). 

De acordo com Almeida et al. (2006), os Cambissolos não são considerados 

aquíferos freáticos, pois não apresentam zona saturada perene rasa nem fluxo na 

porosidade intergranular. Devido às suas características, não contribuem 

significativamente para o armazenamento e fornecimento de água no período de 

estiagem nas bacias. 

 

6.3.2 Argissolos 

Os Argissolos são relacionados a relevos com declividade entre 6 e 12%, 

geralmente nos fundos de vales e nos terços médios e inferiores das vertentes. Esses 

solos tendem a ser mais susceptíveis aos processos erosivos devido à relação textural 

presente nestes solos (textura média), que implica em diferenças de infiltração dos 

horizontes superficiais e subsuperficiais (ZARONI e SANTOS, 2019). 

Na BHRSA representam 27,8% da área e ocorrem na porção centro-noroeste, 

em relevos ondulados. De acordo com Sousa (2015) os Argissolos da BHRSA são 

classificados como Argissolos vermelhos eutróficos, horizonte B textural e A 

chernozênico, com textura predominante cascalhenta quando sobreposto a rochas 

graníticas, e arenosa quando sobreposto aos arenitos da formação Furnas (SOUSA, 

2006 apud SOUSA, 2013). 

Na BHRSM representam 23,4% da área e ocorrem em sua grande maioria 

associados a paisagens de relevos mais movimentados, com superfícies menos 

suaves e declividades entre 6 e 12%. São classificados por Moura et al. (2020) como 

Argissolos bruno-avermelhado-escuro, textura argilo-arenosa, sobrepostos a relevo 

ondulado, com aproximadamente 8% de declive sob pastagem. Foram originados de 

litologias variadas com predominância de formações graníticas e 

metavulcanossedimentares. A Figura 54 ilustra as fotografias dos perfis de Argissolos 

descritos em campo nas bacias. 
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Figura 54: Perfis de Argissolos descritos em campo nas bacias. A: BHRSA. B: 

BHRSM 
Fonte: Do autor. 

 

Os Argissolos presentes nas bacias foram classificados no GHS B pois 

possuem permeabilidade moderadamente rápida e não apresentam dentro de 100cm 

de profundidade lençol d’água subterrâneo ou suspenso e camada restritiva forte 

(SARTORI e GENOVEZ, 2011). 

De acordo com Almeida et al. (2006), os Argissolos compõem um sistema 

aquífero freático intragranular livre (sistema aquífero freático III), descontínuos e com 

distribuição lateral ampla. Apresentam pequenas importâncias hidrogeológicas 

relativas à função reservatório. Do ponto de vista das funções recarga hídrica, 

filtragem e regulação, apresenta elevada importância hidrogeológica, uma vez que os 

horizontes mais ricos em argila funcionam como filtros de cargas contaminantes e 

retardam o fluxo (ALMEIDA et al. 2006).  Dessa forma, possuem capacidade 

moderada para armazenamento e fornecimento de água nas bacias em estudo. 

 

6.3.3 Neossolos Litólicos 

Os Neossolos Litólicos ocorrem em áreas com maiores declividades. As 

limitações ao uso das terras desses solos são relacionadas a pouca profundidade, 

presença de rocha e aos declives acentuados. Estes fatores limitam o crescimento 

radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão. São solos normalmente 

indicados para preservação da flora e fauna (SANTOS, ZARONI e ALMEIDA, 2019b). 
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Na BHRSA foram classificados por Sousa (2015) como Neossolos Litólicos 

bruno, distróficos e eutróficos, horizonte A moderado e textura média e média 

cascalhenta, em substrato rochoso de rochas graníticas, alcalinas e sedimentares, 

onde estão associadas a relevos acidentados predominantes nas formações de 

morros e serras existentes nos divisores topográficos. 

Na BHRSM foram classificados por Moura et al. (2020) como Neossolos 

Litólicos cinzento-oliváceo-claro, A moderado, textura franco arenosa, em relevos forte 

ondulados com declividades superiores a 20% em substrato rochoso das formações 

Ponta Grossa em sua maioria, seguido da formação Furnas e demais. A Figura 55 

ilustra as fotografias dos perfis de Neossolos Litólicos descritos em campo nas bacias. 

 

 
Figura 55: Perfis de Neossolos Litólicos descritos em campo nas bacias. A: BHRSA. 

B: BHRSM 
Fonte: Do autor. 

 

Os Neossolos Litólicos foram classificados no GHS D (grau de infiltração e 

permeabilidade muito baixa) por apresentar camada restritiva forte em pequenas 

profundidades (< 50cm) (SARTORI e GENOVEZ, 2011). 

De acordo com Almeida et al. (2006), os Neossolos Litólicos também não são 

considerados aquíferos freáticos. Dessa forma, os Neossolos Litólicos não possuem 

capacidade de armazenamento e fornecimento de água significante nas bacias 

hidrográficas. 
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6.3.4 Latossolos 

Conforme Sousa e Lobato (2019), os Latossolos são profundos a muito 

profundos, acentuadamente drenados, friáveis, muito porosos e permeáveis, 

possuem baixa suscetibilidade a erosão. Esses solos estão situados em relevo plano 

a suave-ondulado, com declividade que raramente ultrapassa 6%. 

Na BHRSA eles ocupam área equivalente a 27,8% da bacia e se concentram 

na porção centro-sul, onde predominam as litologias graníticas. Conforme Sousa 

(2015), são classificados como Latossolos vermelhos distróficos, com horizonte A 

moderado e textura média argilosa, em substrato rochoso da formação granito Iporá 

em sua maioria e também da Suíte Alcalina Iporá. São solos com bom 

desenvolvimento vertical e de boa drenagem. Quando originados de rochas graníticas, 

possuem composição predominantemente quartzosa. Esta composição confere a 

estes solos, uma boa permeabilidade, apesar de sua textura média argilosa (SOUSA, 

2013). 

Na BHRSM eles compõem 21,7% da área de estudo e concentram no centro-

norte da bacia, em locais com relevo plano a suave ondulado, onde prevalece a 

pedogênese. Estão sobrepostos predominantemente as litologias mais antigas das 

formações graníticas e metavulcanossedimentares. Foram classificados por Moura et 

al. (2020) como Latossolos amarelo-avermelhado, horizonte A moderado, textura 

franca, em relevos planos a suaves ondulados, sobre substrato rochoso de formações 

graníticas em sua maioria, não pedregosos, não rochosos, com erosão pouco 

aparente, fortemente drenados. A Figura 56 ilustra as fotografias dos perfis de 

Latossolos descritos em campo nas bacias. 
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Figura 56: Perfis de Latossolos descritos em campo nas bacias. A: BHRSA. B: 

BHRSM 
Fonte: Do autor. 

 

Devido às boas condições físicas e aos relevos mais suaves, há uso agrícola 

com plantio de lavouras (soja) onde ocorrem esses solos nas bacias. Suas limitações 

estão mais relacionadas à baixa fertilidade e baixa retenção de umidade, quando de 

texturas mais grosseiras. 

De acordo com a classificação adaptada de Sartori e Genovez (2011), os 

Latossolos presentes nas bacias fazem parte do GHS A (grau de infiltração e 

permeabilidade alta), pois não apresentam dentro de 100 cm de profundidade um 

lençol d’água subterrâneo ou suspenso e camada restritiva forte ou moderada. Neste 

grupo podem ser incluídos Latossolos com textura arenosa, média argilosa ou 

argilosa, com teor de óxido de ferro elevado e/ou propriedades ácricas (SARTORI e 

GENOVEZ, 2011). 

De acordo com Almeida et al. (2006) os Latossolos compõem um sistema 

aquífero freático intragranular (Sistema aquífero freático II), que inclui todas as classes 

de Latossolos. São contínuos, livres, de grande distribuição lateral, com grande 

importância hidrogeológica, principalmente relacionada às funções filtro e reguladora. 

De forma geral, possui alta condutividade hidráulica e elevada porosidade efetiva (em 

média 8%). O manto de intemperismo no ambiente onde ocorrem os Latossolos são 

muito espessos. As espessuras totais dos regolitos associados aos latossolos são em 

torno dos 20 metros (ALMEIDA et al., 2006), por isso possuem capacidade boa de 

armazenamento e fornecimento de água nas bacias hidrográficas. 
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6.3.5 Gleissolos 

Os Gleissolos encontram-se em áreas planas de terraços fluviais sujeitas a 

constante ou periódico excesso d’água, referente à sedimentos recentes nas 

proximidades dos cursos d’água e à materiais colúvio-aluviais sob condições de 

hidromorfia. São solos que ocorrem sob vegetação de várzea, vereda ou matas 

ciliares e de galeria com declividades até 3%. Nos Gleissolos a proximidade com os 

rios limita o uso agrícola, sendo, também, área indicada para preservação das matas 

ciliares. No entanto, áreas fora da proteção ambiental apresentam potencial ao uso 

agrícola, desde que não apresentem teores elevados de alumínio, sódio e de enxofre 

(SANTOS e ZARONI, 2019). 

Na BHRSA abrange 7% da área, com ocorrência em relevos planos associados 

a proximidade de corpos hídricos. São classificados como Gleissolos, pouco húmicos 

de cor cinza azulado claro, com textura argilosa, e em grande maioria sobre substrato 

de rochas graníticas (SOUSA, 2013). 

Na BHRSM perfazem um total de 5,3% da área estão distribuídos por toda a 

área, margeando cursos hídricos onde o relevo é plano. Foram classificados por 

Moura et al. (2020) como sendo Gleissolos cinzento brunado claro, horizonte A 

moderado, textura franco-siltosa, muito mal drenados, sobre os substratos rochosos 

de diversas formações geológicas, mas em sua maioria sobre formações 

sedimentares do grupo Paraná (MOURA et al., 2020). A Figura 57 ilustra as fotografias 

dos perfis de Gleissolos descritos em campo nas bacias. 
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Figura 57: Perfis de Gleissolos descritos em campo nas bacias. A: BHRSA. B: 

BHRSM  
Fonte: Do autor. 

 

Os Gleissolos existentes nas bacias foram classificados no GHS D (infiltração 

e permeabilidade muito baixas) por apresentarem dentro de 100cm de profundidade 

lençol d’água subterrâneo ou suspenso (SARTORI e GENOVEZ, 2011). 

Por suas características de forte deficiência de drenagem e por permanecerem 

saturados até a superfície na maior parte do tempo, são considerados como zonas 

exutórias (nascentes) ou locais de descarga dos aquíferos freáticos e eventualmente 

profundos (ALMEIDA et al. 2006). Esses solos recebem água advinda do lençol 

freático, em zonas de descarga hídrica (exutória), onde a água aflora na superfície do 

terreno (nascentes) e alimenta a rede hidrográfica. Dessa forma contribuem muito 

pouco como área de recarga hídrica das bacias. 

 

6.3.6 Nitossolos 

Na BHRSA esses solos ocorrem na porção nordeste que abrange uma área 

equivalente a 8,3% do total da bacia. Estão relacionados à formação geológica da 

Suíte Alcalina Iporá – Maciço Rio dos Bois e Maciço Fazenda Buriti, formado por 

dunito, peridotito, piroxenito, serpentinito e gabro, onde a declividade varia entre 6 e 

12%. Foram classificados por Sousa (2015) como Nitossolos vermelhos, com 

horizonte A moderado, textura média argilosa e argilosa. Devido à textura argilosa e 

média argilosa, são bons armazenadores de água, o que aumenta sua função 

reguladora, limitada apenas pelas médias profundidades. 
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Na BHRSM esses solos representam menor proporção (1,3%), e também estão 

relacionados às rochas da Suíte Alcalina Iporá e às declividades entre 6 e 12%. São 

classificados por Moura et. al, (2020) como Nitossolos vermelho-escuro, textura franco 

arenosa, A moderado, relevo ondulado sobre substrato de rochas da Suíte Alcalina 

Iporá, descritos e coletados em corte de estrada em terço médio de encosta com 12% 

de declive sob pastagem. Devido à textura franco arenosa na BHRSM eles possuem 

boa drenagem, facilitando a infiltração e percolação da água, aumentando a 

transmissividade e diminuindo a retenção. Em função de sua baixa ocorrência (1,3%) 

na BHRSM, não contribuem muito com a disponibilidade hídrica da bacia. A Figura 58 

ilustra as fotografias dos perfis de Nitossolos descritos em campo nas bacias. 

 

 
Figura 58: Perfis de Nitossolos descritos em campo nas bacias. A: BHRSA. B: 

BHRSM 
Fonte: Do autor. 

 

Esses solos apresentam alto risco de erosão devido aos relevos mais 

acidentados a que estão associados (SANTOS e ZARONI, 2019), o que exige adoção 

de práticas de conservação do solo para prevenção contra erosão, assoreamento de 

cursos hídricos etc. 

Os Nitossolos foram classificados no GHS B, pois são solos que possuem 

permeabilidade moderadamente rápida e não apresentam dentro de 100 cm de 

profundidade lençol d’água subterrâneo ou suspenso e camada restritiva forte 

(SARTORI e GENOVEZ, 2011). 
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Conforme Almeida et al. (2006), assim como os Argissolos, os Nitossolos 

também compõem um sistema aquífero freático intragranular livre (sistema aquífero 

freático III), com capacidade moderada de armazenamento e fornecimento de água 

devido suas profundidades médias.  

A Tabela 11 demonstra as características dos aquíferos freáticos contidos nas 

bacias e a Tabela 12 demonstra os resultados dos cálculos das reservas dos aquíferos 

freáticos. 

 

Tabela 11: Características dos aquíferos freáticos das bacias hidrográficas 

Sistema 

aquífero 

freático 

Espessura 

saturada 

(m) 

Porosidade 

efetiva (%) 

Área aflorante 

BHRSA BHRSM 

km³ % km³ % 

II 20 8 35,38 27,8 59,40 21,7 

III 10 6 45,95 36,1 68,10 24,8 

Total - - 81,33 63,9 127,5 46,5 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme Almeida et al. (2006) e Sousa (2013). 

 

O sistema aquífero freático II, considerado com bom potencial de contribuição 

com a disponibilidade hídrica das bacias, perfaz o total de 27,8% da área da BHRSA 

e 21,7% da área da BHRSM. A BHRSA também possui maior percentual do sistema 

aquífero freático III (36,1%) que a BHRSM (24,8%), ou seja, a BHRSA é mais 

propensa à infiltração, armazenamento e fornecimento de água, significando maior 

disponibilidade hídrica relativa. 

 

Tabela 12: Reservas dos aquíferos freáticos das bacias hidrográficas 

Sistema  

aquífero 

freático 

Reserva renovável 

(km³/ano) 

Reserva permanente 

(km³/ano) 

Reserva explotável 

(km³/ano) 

BHRSA BHRSM BHRSA BHRSM BHRSA BHRSM 

II 6,74 11,32 56,60 95,04 12,4 20,82 

III 5,84 8,65 27,57 40,86 8,59 12,73 

Total 12,58 19,97 89,57 135,9 20,99 33,55 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A reserva renovável da BHRSA foi estimada com um volume de 12,58km³/ano 

e a da BHRSM 19,97km³/ano, ou seja, 58% maior em relação à primeira. A reserva 

permanente da BHRSA foi estimada em 89,57km³/ano e a da BHRSM 135,9km³/ano, 

o que equivale a 51% maior em relação à primeira. E as reservas explotáveis foram 

estimadas em 20,99 km³/ano na BHRSA e 33,55 km³/ano na BHRSM, ou seja, 59% 

maior nesta última em relação à primeira. 

Era previsto que a BHRSM possuísse maiores reservas de aquíferos freáticos, 

devido sua área ser 116% maior (mais que o dobro) que a área da BHRSA. Porém, 

os percentuais superiores das reservas não se equipararam com o percentual superior 

da área, devido conter menores proporções de áreas abrangidas por solos que são 

considerados aquíferos freáticos. A Tabela 13 ilustra o comparativo das áreas 

abrangida pelas classes de solos nas bacias. 

 

Tabela 13: Comparativo das áreas abrangida pelas classes de solos nas bacias 

Solos GHS 

Sistema 

aquífero 

freático 

BHRSA BHRSM 

km² % km² % 

Cambissolos C - 26,53 20,9 71,5 26,1 

Argissolos B III 35,38 27,8 64,3 23,4 

Neossolos 

Litólicos 
D - 10,31 8,1 60,1 21,9 

Latossolos A II 35,38 27,8 59,4 21,7 

Gleissolos D - 8,9 7,0 15,2 5,5 

Nitossolos B III 10,57 8,3 3,8 1,4 

Total - - 127,06 100 274,32 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os Latossolos são classificados no GHS A e no sistema aquífero freático II, por 

isso é a classe de solo que mais contribui com a disponibilidade hídrica das bacias. 

Os Argissolos e Nitossolos fazem parte do GHS B e do sistema aquífero freático III, 

contribuindo medianamente com a disponibilidade hídrica das bacias. Os Cambissolos 

e os Neossolos Litólicos não são considerados aquíferos freáticos e não contribuem 

significativamente com a disponibilidade hídrica das bacias. Os Gleissolos são 

classificados como zonas exutórias, por possuir baixa capacidade de infiltração devido 
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estar constantemente saturados, em função da água recebida de outros solos, que é 

transferida para a superfície do terreno. A Figura 59 ilustra o mapa de solos das bacias 

e suas distribuições. 
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Figura 59 - Mapa de solos das bacias 
Fonte: Sousa (2015), Emater (2017) e Moura et al., (2020). 
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A BHRSA possui litologia predominante de rochas graníticas antigas, que 

apesar de resistentes aos processos de meteorização, as baixas declividades 

assinalam para maior influência pedogenética, e por isso contém maior ocorrência de 

solos mais desenvolvidos, como os Latossolos (27,8%), que possuem potencial de 

infiltração e permeabilidade elevados (GHS A). As rochas da Suíte Alcalina Iporá 

deram origem à maioria dos Argissolos (27,8%) e Nitossolos (8,3%), que possuem 

potencial de infiltração e permeabilidade moderado (GHS B). Quando somadas as três 

classes de solos, abrangem maior parte (64%) da área da bacia. Essas três classes 

de solos juntas possibilitam maior capacidade de infiltração, armazenamento e 

fornecimento hídrico, resultando em melhores fluxos de base, ou seja, maior 

disponibilidade hídrica superficial em períodos de estiagem. 

Já a BHRSM é formada em sua maioria (65,4%) por litologias sedimentares 

jovens (formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana), onde estão concentradas as 

classes de relevo com maiores declividades (ondulado, forte-ondulado e 

montanhoso), que também perfazem mais da metade da área da bacia (52,37%), 

sendo desfavoráveis à infiltração da água e favorável ao escoamento superficial, 

prevalecendo processos morfogenéticos. Essas condicionantes possibilitaram a 

formação de solos pouco desenvolvidos, como os Neossolos Litólicos (22,25%), que 

possuem potencial de infiltração e permeabilidade muito baixo (GHS D); e os 

Cambissolos (26%), com baixo potencial de infiltração e permeabilidade (GHS C), 

sendo que ambos não contribuem significativamente para o armazenamento e 

fornecimento de água. Quando somados aos Gleissolos (5,5%), que possuem 

potencial de infiltração e permeabilidade muito baixo (GHS D), perfazem mais da 

metade (53,55%) da área da BHRSM, sendo desfavoráveis à manutenção das vazões 

de base em períodos de estiagem. 

De acordo com Sousa (2013), há evidente predominância do escoamento 

superficial nas classes de Neossolos Litólicos e Cambissolos, devido às altas 

declividades, pouca profundidade e presença de rocha e/ou concreções muito próximo 

da superfície. Sousa e Rodrigues (2014) afirmam que solos mal drenados, como os 

Gleissolos, e os pouco desenvolvidos, como os Neossolos Litólicos e Cambissolos, 

possuem uma maior tendência ao escoamento superficial, corroborando para o 

entendimento da baixa influência desses solos nas vazões de base e disponibilidade 
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hídrica superficial da bacia em períodos de estiagem, conforme constatado no Artigo 

3. 

De acordo com Salomão (1995), os Cambissolos e Neossolos Litólicos 

apresentam maior suscetibilidade erosiva devido às pequenas espessuras, permitindo 

a rápida saturação dos horizontes superiores. Segundo Sousa (2013), estas classes 

de solos devem estar cobertas com vegetação natural, e se utilizadas, devem ter um 

uso e manejo adequado, para melhorar a infiltração e evitar maiores perdas de solos 

por erosão. 

 

6.4 Considerações Finais 

A partir deste estudo, observou-se que embora as duas bacias hidrográficas 

possuam as mesmas ocorrências de classes de solos, a distribuição é distinta. A 

BHRSA possui maior percentual de área abrangida pelos Latossolos (27,8%), 

Argissolos (27,8%) e Nitossolos (8,3%), que juntos perfazem 63,9% da área da bacia. 

Esses solos possuem mantos de intemperismos mais espessos e menos declivosos 

que os Cambissolos e Neossolos Litólicos, o que significa um volume maior para 

armazenamento e fornecimento de água para os cursos hídricos superficiais, sendo 

mais favoráveis à disponibilidade hídrica. 

A BHRSM, por sua vez, possui maior quantidade de solos pouco 

desenvolvidos, como os Neossolos Litólicos (22,25%) e Cambissolos (26%), que 

somados aos Gleissolos (5,5%), que possuem potencial de infiltração e 

permeabilidade muito baixo (GHS D), perfazem mais da metade (53,55%) da área da 

bacia hidrográfica, desfavorecendo o armazenamento e fornecimento de água para a 

rede de drenagem e prejudicando a disponibilidade hídrica superficial na bacia em 

períodos de estiagem.  

As áreas de recarga dos aquíferos freáticos das bacias são mais eficientes 

principalmente onde ocorrem os Latossolos em relevo plano na forma de platôs, sendo 

que esses possuem maior ocorrência na BHRSA. As características e distribuições 

dos solos demonstram que a BHRSM está mais sujeita ao escoamento superficial e a 

BHRSA é mais propensa à infiltração e escoamento subterrâneo. 

Em campo foi constatado que as classes de solos estão associadas com os 

seguintes tipos de uso e cobertura: os Neossolos Litólicos estão associados aos locais 

com remanescentes de vegetações naturais; os Cambissolos estão associados ao 
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uso por pastagem, por apresentarem ocorrência de rochas, cascalhos e matacões, 

limitando o uso por agricultura. Quando ocorrem próximos aos cursos hídricos, 

possuem cobertura vegetal natural em forma de mata de galeria. Os Argissolos e 

Nitossolos estão associados ao uso pela agricultura e pastagens, por serem mais 

férteis. Porém esses solos são mais susceptíveis aos processos erosivos, sendo 

necessário um manejo adequado. Os Latossolos estão associados ao uso pela 

agricultura, devido às formas planares do relevo. Os Gleissolos estão associados as 

vegetações naturais de matas de galerias inundáveis e às veredas. 

Apesar da BHRSM possuir área 116% maior que a BHRSA, o percentual das 

reservas dos aquíferos não se equivalem com a superioridade da área. Isso reforça o 

entendimento de que mesmo que uma bacia hidrográfica vizinha à outra tenha mais 

que o dobro da área, não necessariamente terá mais que o dobro de disponibilidade 

hídrica. 

O trabalho possibilitou a avaliação de que a BHRSA, ainda que tenha menor 

área, possui maior percentual de solos e aquíferos freáticos que são mais favoráveis 

à manutenção da disponibilidade hídrica, corroborando para o entendimento de que 

no final do período de estiagem, a BHRSA possui maior vazão no ponto exutório que 

a BHRSM, como foi apontado no artigo 3. 

 

  



169 
 
 

ARTIGO 7 – CARACTERIZAÇÃO DO USO E COBERTURA DA TERRA DAS 

ALTAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E SANTA 

MARTA, COMO SUPORTE A AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

SUPERFICIAL 

 

7.1 Introdução 

O desenvolvimento econômico e demográfico global reflete a pressão antrópica 

sobre as paisagens, que pode ser devidamente e facilmente constatado a partir da 

dinâmica do uso e cobertura da terra, no contexto de conversão de coberturas 

vegetais naturais em áreas destinas ao uso antrópico, seja para fins de atividades 

agropecuárias, industriais e minerais ou para infraestrutura urbana (PREIDL, LANGE 

e DOKTOR, 2020). 

O termo “uso” da terra refere-se à utilização da superfície pelos seres humanos, 

ou seja, o ambiente ocupado e transformado para o desenvolvimento de alguma 

atividade, ao passo que o termo “cobertura” da terra, representa o revestimento da 

superfície (SEABRA et al., 2014; PANDEY et al., 2019). 

O uso inadequado da terra, bem como a alteração da cobertura natural, reflete 

diretamente no ciclo hidrológico existente nas bacias hidrográficas, podendo alterar 

drasticamente o escoamento superficial da água e a capacidade de infiltração e, por 

conseguinte, de recarga e armazenamento de água no solo, entre outros problemas 

ambientais (DEVARAJU et al., 2018; DUVEILLER et al., 2018). Por tal motivo, é de 

suma importância avaliar a influência da substituição da vegetação natural por 

coberturas e usos antrópicos na dinâmica da recarga hídrica e na disponibilidade 

hídrica nas bacias hidrográficas. 

O uso e cobertura da terra quando inadequados, são considerados os principais 

fatores que afetam a recarga das águas subterrâneas e a disponibilidade hídrica 

superficial (ZOMLOT et al., 2017). A modificação do uso e cobertura altera a dinâmica 

hidrológica e pode eventualmente afetar a segurança hídrica. A título de exemplo, uma 

redução considerável das florestas nativas é capaz de reduzir a infiltração e, 

consequentemente, ampliar o escoamento superficial, o que tende a diminuir a 

recarga, o armazenamento e a disponibilidade hídrica em uma bacia (WINCKLER et 

al., 2018; CHEMURA et al., 2020) - da mesma forma que pode condicionar outros 
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problemas, tais como acelerar os processos erosivos e o assoreamento de recursos 

hídricos. A água infiltrada serve para a manutenção do fluxo de base dos corpos 

hídricos superficiais durante a estação seca (TUCCI, 1993). Por outro lado, quando a 

infiltração é reduzida pela menor proporção de coberturas vegetais, a água pluvial 

tende a escoar sobre superfície do solo, aumentando o potencial de rápidos picos de 

vazão nos rios, resultando em recorrentes processos de enchente e inundação 

(SCOPEL et al., 2013; BRITO, 2019). 

O regime das águas superficiais e subterrâneas nas bacias hidrográficas é 

alterado tanto pela dinâmica quanto pela inadequação do uso e cobertura das terras 

(TUCCI e CLARKE, 1997), principalmente devido ao crescimento populacional em 

áreas urbanas, que tem causado estresse no regime hidrológico das bacias 

hidrográficas, devido à demanda de água pela população, com riscos crescentes 

relacionados a escassez de água (NIEL et al., 2020). 

A caracterização do uso e cobertura da terra se torna importante para estudos 

ambientais relacionados aos recursos hídricos, pois evidencia as pressões e os 

impactos sobre as bacias hidrográficas (OLIVEIRA et al., 2017; TOURE et al., 2018), 

disponibilizando dados, informações e diretrizes importantes para o planejamento, 

gestão e racionalização do uso e cobertura da terra visando a conservação e 

preservação dos recursos naturais. 

As informações sobre o uso e cobertura da terra são essenciais para uma 

variedade de aplicações geoespaciais, servindo de base para a compreensão das 

constantes mudanças na superfície terrestre (LIU et al., 2017; ZHANG, et al., 2019). 

De acordo com Alvarenga et al. (2016), uma melhor compreensão das características 

de uso e cobertura da terra e dos impactos nos processos hidrológicos nas bacias 

hidrográficas pode ser útil para decisões de gerenciamento dos recursos hídricos. 

A cobertura vegetal natural é um importante indicador das condições 

ambientais de uma bacia hidrográfica, propiciando proteção direta e indireta ao solo, 

pois o protege do impacto direto dos pingos de chuva (CUSTÓDIO e LLAMAS, 1975) 

– amenizando a deflagração de processos erosivos; e retarda o escoamento 

superficial, facilitando a infiltração da água pelas raízes (FREITAS, 1998) e 

favorecendo a recarga hídrica (LATRUBESSE et al., 2019; VANACKER et al., 2019),  

assegurando, assim, a disponibilidade hídrica superficial. 
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As áreas com vegetação natural são áreas mais protegidas e estáveis, com 

maior capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo, portanto, com 

maior tempo de concentração da água na bacia hidrográfica. As áreas com essas 

coberturas tendem a reduzir o escoamento superficial, como constatado por Silva e 

Kato (1997), que verificou que a cobertura completa do solo evita a desagregação 

provocada pelo impacto das gotas de chuva e a formação do selamento superficial 

favorecendo, consequentemente, a infiltração da água no solo e a redução do 

escoamento superficial. 

A infiltração é fortemente dependente da forma de manejo do solo na atividade 

que substitui a vegetação natural. Quando o manejo do solo é inadequado, tanto em 

lavouras como em pastagens, e mesmo em reflorestamentos, a capacidade de 

infiltração se reduz proporcionalmente e menos água é armazenada no sistema 

(COLLISCHONN, 2001). 

Vários estudos tem se voltado a realizar mapeamentos de cobertura e uso das 

terras, de modo a proverem informações acerca da condição de manutenção das 

coberturas vegetais naturais e a avaliar a pressão antrópica no sistema ambiental, 

diante da retratação e mensuração das classes de usos antrópicos. 

Com o uso de softwares de geoprocessamento pode-se executar o 

processamento digital e a classificação de imagens obtidas por sensoriamento 

remoto, sendo possível gerar os produtos cartográficos para caracterização do uso e 

cobertura da terra em bacias hidrográficas. Utilizando algoritmos matemáticos, é 

possível classificar as imagens e categorizar os tipos de cobertura e uso das terras, 

de forma supervisionada ou automatizada (CHEN et al., 2015), de acordo com as 

categorias, a escala de detalhamento e os recortes temporal e espacial de interesse. 

O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e uso do Solo do Brasil (Projeto 

Mapbiomas) é um exemplo das iniciativas consagradas no território brasileiro de 

mapeamento da cobertura e uso das terras. Desde sua criação em 2015, produz 

mapas anuais de uso e cobertura das terras para todos os biomas brasileiros desde 

1985, em escala de 1:100.000.  O Mapbiomas compreende uma rede de ONGs, 

Universidades e empresas de tecnologia, cada uma responsável por determinados 

biomas ou temas específicos (MAPBIOMAS, 2019). A utilização desse produto facilita 

as caracterizações e análises de mudança no uso e cobertura das terras em território 

brasileiro. 
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Ao constatar que a BHRSM possui área maior que a BHRSA, porém com 

menores vazões mínimas em períodos de estiagem, no presente trabalho objetiva-se  

mapear, descrever e comparar o uso e cobertura da terra nas BHRSA e BHRSM, para 

avaliar das influências deste aspecto na disponibilidade hídrica superficial das bacias. 

A principal premissa do trabalho é de que diferentes condições de uso e 

cobertura da terra em bacias hidrográficas contíguas podem influenciar a 

disponibilidade hídrica entre as mesmas. Dessa forma, o mapeamento de cobertura e 

uso do solo se apresenta como um importante insumo analítico da avaliação da 

disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas. 

 

7.2 Metodologia 

 Para elaboração dos mapas de uso e cobertura da terra foi utilizado o 

mapeamento realizado pelo MapBiomas, sendo adquiridos pela homepage 

https://mapbiomas.org/ os arquivos matriciais (raster) de uso e cobertura da terra do 

bioma Cerrado referentes aos anos de 1985 e 2019, ou seja, um lapso temporal de 

35 anos. O arquivo raster foi recortado para as áreas das bacias, classificado 

conforme os códigos das classes da legenda e representado de acordo com a paleta 

de cores utilizadas na Coleção 5 do MapBiomas. As categorias da classificação do 

ano de 1985 do MapBiomas foram: pastagem, formação savânica, formação florestal, 

infraestrutura urbana, formação campestre, outras áreas não vegetadas e outras 

lavouras temporárias. As categorias do ano de 2019 foram: formação florestal, 

formação savânica, formação campestre, floresta plantada, pastagem, soja, outras 

lavouras temporárias, infraestrutura urbana e outras áreas não vegetadas. Por fim, as 

classes foram quantificadas em área e em termos de porcentagem com relação a área 

total das bacias. 

 Para validação e comparação da classificação do MapBiomas, foi executado 

uma classificação supervisionada do uso e cobertura da terra, sendo utilizadas 

imagens da órbita/ponto 223/71, dos satélites Landsat 5/Sensor TM na data de 15 de 

agosto de 1985, com resolução espacial de 30m e do Satélite Landsat 8/Sensor OLI 

na data de 23 de agosto de 2019, também com resolução espacial de 30m,  ambas 

geradas pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e obtidas no 

catálogo de imagens EarthExplorer do United States Geological Survey (USGS). 

https://mapbiomas.org/
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O geoprocessamento dos dados foi realizado no QGIS versão 2.18.9, sendo os 

mapas elaborados no Sistema de Coordenadas Projetadas: Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas (Sirgas) 2000, projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM), Zona 22S. As bandas (B) multiespectrais usadas do Satélite Lansat 

5/Sensor TM foram: B3 (Vermelho), B4 (Infravermelho próximo) e B5 (Infravermelho 

médio) e as bandas multiespectrais usadas do Satélite Landsat 8/Sensor OLI foram: 

B4 (Vermelho), B5 (Infravermelho próximo) e B6 (natural com remoção atmosférica). 

A composição colorida RGB (red, green e blue) das bandas das imagens do 

Landsat 5 foi R/3, G/4 e B/5, e da imagem do Landsat 8, R/4, G/5 e B/6.  Foram usadas 

essas combinações de bandas por apresentarem maior aproximação das cores 

naturais. Posteriormente, a imagem foi recortada para as áreas das bacias e 

processada utilizando a extensão contida no QGIS chamada Semi-automatic 

Classification Plugin (SCP) (CONGEDO, 2013; CONGEDO, 2016), que é um plugin 

de código aberto gratuito para o QGIS e possibilita a classificação supervisionada de 

imagens de sensoriamento remoto.  

As imagens foram analisadas e classificadas por meio da técnica de 

classificação interativa supervisionada, com reconhecimento de áreas de treinamento 

no Google Earth Pro e reconhecimento de áreas de treinamento em campo para 

validação do produto final. Para o ano de 1985 foram mapeadas 7 categorias conforme 

a classificação do MapBiomas de 1985, que foram: pastagem, formação savânica, 

formação florestal, infraestrutura urbana, formação campestre, outras áreas não 

vegetadas e outras lavouras temporárias. Na classificação do ano de 2019 foram 

mapeadas 9 categorias conforme MapBiomas (2019): formação florestal, formação 

savânica, formação campestre, floresta plantada, pastagem, soja, outras lavouras 

temporárias, infraestrutura urbana e outras áreas não vegetadas. Posteriormente foi 

verificado em campo para validar as informações obtidas no geoprocessamento. 

Com uso de um receptor do Global Navigation Satellite System (GNSS), 

modelo Garmin Monterra, com câmera fotográfica acoplada, foram obtidas fotografias 

em campo, sendo estas georreferenciadas para fazer constarem como pontos de 

verificação nos mapas de uso e cobertura da terra. 

Devido esse estudo estar interessado nas influências que as categorias de uso 

e cobertura da terra possuem para a disponibilidade hídrica superficial das bacias, foi 

adaptada uma classificação do uso e cobertura da terra conforme a contribuição das 
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categorias para infiltração da água no solo. As categorias com menor capacidade de 

infiltração e, portanto, maior escoamento superficial, são as infraestruturas urbanas e 

áreas não vegetadas (solos expostos), em seguida constam áreas de agricultura com 

baixa capacidade de infiltração. Por outro lado, as formações florestais foram 

classificadas como tendo contribuição elevada para infiltração, seguida pelas classes 

de formação savânica e floresta plantada, com boa capacidade, e formações 

campestres e pastagem, com baixa contribuição na infiltração da água (Tabela 14).  

 
Tabela 14: Classificação dos usos/coberturas da terra segundo contribuição para 

infiltração da água no solo 

Categorias de uso e cobertura da terra Contribuição na infiltração da água 

Formações florestais Elevada 
Formações savânicas e floresta plantada Boa 

Formações campestres e pastagem Moderada 
Agricultura (soja e outras lavouras 

temporárias) 
Baixa 

Infraestrutura urbana e outras áreas não 
vegetadas 

Muito baixa 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo critérios adaptados de Stein et al. (1987 apud 
BRITO, 1998), Tucci (1993), Bertoni e Lombardi Neto (1993), Ross (1994) e Crepani 

et al. (2001), Helfer et al., (2003), Martins et al. (2010), Barbosa et al. (2015), Brito 
(2019). 

 

Para averiguação do mapa de uso e cobertura da terra do ano de 2019, foi 

realizada uma incursão em campo (21/07/2020) abrangendo pontos representativos 

de cada uma das classes existentes nas áreas em estudo, e utilizado o aplicativo 

Google Earth Pro na sua função de visualização em tempo real para percorrer a área 

e avaliar a classificação da imagem. 

 

7.3 Resultados e Discussão 

As bacias estão inseridas na área core do bioma Cerrado, onde a vegetação 

natural é composta por formações savânicas, campestres e florestais (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). 

 Nos sopés das encostas e fundos de vales, percebe-se vegetação de maior 

porte e sem características escleromórficas, devido a ocorrência de solos com maior 

presença de material orgânico e maior umidade, essas formações florestais possuem 

fitofisionomias de mata seca semidecíduas (MOURA E SOUSA, 2014). Nas áreas 

próximas aos cursos d’água ocorrem formações florestais de mata de galeria e 
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formações savânicas de veredas. Nas serras com altitudes elevadas apresentam as 

formações savânicas com as fitofisionomias de Cerrado rupestre e as formações 

campestres com fitofisionomia de campos sujos. Nos interflúvios ocorrem formações 

savânicas com fitofisionomia de cerrado strictu sensu e formações florestais com 

fitofisionomia de cerradão. 

Em ambas bacias, a configuração de um relevo ondulado combinado com uma 

rede hidrográfica densa, formam um quadro natural que proporciona um uso da terra 

predominante por pastagem para criação pecuária. As categorias de uso e cobertura 

das terras nas bacias são detalhadas em seguida. 

 

7.3.1 Formações florestais 

Nas áreas de estudo, as formações florestais possuem as fitofisionomias de 

cerradão quando ocorrem nos interflúvios, de matas secas semidecíduas nos sopés 

das encostas e fundos de vale e de matas de galerias nas margens de cursos hídricos. 

A vegetação é mais exuberante onde existe predominância de solos mais úmidos e 

férteis, que foram originados de rochas da Suíte Alcalina Iporá ou da Sequência 

Metavulcanossedimentar Iporá-Amorinópolis. A Figura 60 ilustra a formação florestal 

de mata de galeria margeando curso hídrico em fundo de vale na BHRSA, conforme 

verificado em campo. 

 

 
Figura 60: Mata de galeria na BHRSA 

Fonte: o autor. 
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As formações florestais ocupam uma área correspondente a 12,5% (BHRSA) e 

10,8% (BHRSM) do total das áreas das bacias e são compostas em sua maioria por 

áreas de reserva legal e Áreas de Preservação Permanentes (APPs) de cursos 

hídricos. As APPs de margens de cursos d’água estão muito degradadas e em sua 

maioria não cumprem a faixa mínima exigida de 30m para os cursos d’água de até 

10m de largura (BRASIL, 2012; GOIÁS, 2013), como é o caso dos cursos hídricos 

existentes nas bacias. As formações florestais com a fitofisionomia de cerradão, 

ocupam pequenas porções onde o relevo é plano ou suave ondulado, em interflúvios 

onde os solos são bastante desenvolvidos. Nessas localidades as vegetações ainda 

são mantidas por se tratarem de reservas legais, sendo obrigatório sua existência 

(BRASIL, 2012; GOIÁS, 2013). Nas formações florestais, é abundante a presença de 

matéria orgânica como a serapilheira. 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2008), a existência de matéria 

orgânica como a serapilheira é importante, já que promove a estabilidade dos 

agregados, a dimensão dos poros e a consistência do solo (BRITO, 2019). Ou seja, a 

matéria orgânica influencia na diferença da capacidade de infiltração das classes de 

uso e cobertura da terra, visto que o maior teor dessa variável conduz ao aumento de 

infiltração da água. 

A quantidade de matéria orgânica é diretamente influenciada pela cobertura 

vegetal de formações florestais, uma vez que essa vegetação favorece a formação de 

uma camada de serapilheira que contribui para a infiltração e permeabilidade de água 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2008) e também preserva a estrutura e os 

canalículos do solo (BATISTA e SOUSA, 2015). 

A Figura 61 ilustra um fragmento de cerradão em relevo plano na BHRSA, que 

faz parte de reserva legal, como verificado em campo e consultado através do Sicar - 

Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (2019). 
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Figura 61: Fragmento de cerradão em relevo plano na BHRSA  

Fonte: o autor. 
 

De acordo com Florenzano (2008), a cobertura vegetal desempenha um papel 

na redução do impacto das águas pluviais no solo em termos de aumento da 

capacidade de infiltração. Em áreas com alta densidade de cobertura vegetal, o 

escoamento superficial e a erosão podem ocorrer em níveis mais baixos (GUERRA e 

CUNHA, 2003). 

Devido as características das formações florestais, esse tipo de cobertura foi 

classificado com elevada contribuição para a infiltração da água no solo. A BHRSA 

possui maior quantidade dessa formação, o que a torna um pouco mais favorável a 

infiltração e disponibilidade hídrica que a BHRSM. 

 

7.3.2 Formações savânicas 

As formações savânicas ocupam uma área total de 9,7% na BHRSA e 13,4% 

na BHRSM. Estão associados em sua grande maioria a relevos movimentados e solos 

pouco profundos. Quando ocorrem com essa associação, contribuem pouco para a 

recarga hídrica. Quando ocorrem sobre relevos planos e solos profundos possuem 

boa contribuição para a recarga hídrica. No trabalho de Brito (2019), que avaliou a 

infiltração em formação savânica (Cerrado stricto sensu) e campestre (campo sujo), a 

formação savânica apresentou maior capacidade de infiltração do que na formação 

campestre. Gomes Filho et al. (2011) também encontrou maiores de capacidade de 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-018-7366-x#ref-CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-018-7366-x#ref-CR19
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infiltração em Cerrado stricto sensu, do que um campo sujo. A Figura 62 ilustra a 

fotografia tirada em campo de um fragmento de formação savânica preservada em 

relevo de serra. 

 

 
Figura 62: fragmento de formação savânica preservada em relevo de serra 

Fonte: o autor. 
 

As formações savânicas foram classificadas com boa contribuição para a 

infiltração da água no solo. A BHRSM possui maior quantidade dessa formação, que 

pode ser explicada devido a associação com relevos movimentados e solos menos 

desenvolvidos como os Cambissolos e Neossolos Litólicos. 

 

7.3.3 Formações campestres 

As formações campestres ocupam uma área total de 0,47% (BHRSA) e 0,1% 

(BHRSM) das bacias. Estão localizadas em topos de morros ou relevos com elevadas 

cotas altimétricas. 

A função da vegetação natural atuar como barreira natural, diminuindo a 

velocidade do escoamento superficial das águas pluviais e facilitando a infiltração, é 

mais eficaz quanto mais dossel possuir a vegetação (BERTONI e LOMBARDI NETO, 

1993). Sendo assim, as formações florestais possuem maior contribuição na 

infiltração, seguido das formações savânicas e campestres, com menores 

contribuições respectivamente. A Figura 63 ilustra a formação campestre com a 
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fitofisionomia de campo sujo em topo de morro, conforme verificado em campo na 

BHRSM. 

 

 
Figura 63: Formação campestre com a fitofisionomia de campo sujo em topo de 

morro na BHRSM  
Fonte: o autor. 

 

De acordo com suas características, as formações campestres foram 

classificadas com contribuição moderada para a infiltração da água no solo. Devido 

sua ocorrência restrita nas bacias, apresenta pouca contribuição na disponibilidade 

hídrica. 

 

7.3.4 Pastagem 

As bacias tem como principal uso a pecuária, através do cultivo da pastagem. 

As pastagens ocupam áreas de 68,5% na BHRSA e 70,6% na BHRSM. Em sua 

grande maioria ocorrem associadas aos relevos que vão desde suave ondulados até 

forte ondulados. No geral, não há adoção de manejo adequado. A ausência de 

práticas conservacionistas, aliado ao sobrepastoreio e ação do pisoteio pelo gado, 

contribui para a compactação dos solos, reduzindo a capacidade de infiltração 

(SOUSA, 2013). 

De acordo com Souza e Alves (2003), as pastagens quando bem manejadas 

proporcionam boa cobertura do solo, entretanto quando comparada a vegetação 
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natural se caracterizam por menores valores de infiltração e condutividade hidráulica 

e maior valor de resistência do solo à penetração. Batista e Sousa (2015) realizaram 

testes de infiltração no solo com uso por pastagem e em Cerrado e encontraram as 

mesmas condições de condutividade hidráulica, e também não houve alteração das 

condições estruturais do solo e de sua granulometria, apresentando inclusive as 

mesmas condições de umidade. Porém os autores destacaram que a pastagem 

estava recém plantada, não havia uso por pecuária no momento e o solo ainda não 

havia sido pisoteado. Ou seja, se uma área de pastagem for bem manejada, o solo 

sofrerá pouco impacto e o lençol freático continuará a ser abastecido (BATISTA e 

SOUSA, 2015). A Figura 64 ilustra uso por pastagem na BHRSA no período de 

estiagem, conforme verificado em campo. 

 

 
Figura 64: Pastagem na BHRSA no período de estiagem 

Fonte: o autor. 
 

A capacidade de infiltração do solo sob pastagem é menor do que sob 

formações florestais, devido a rugosidade das superfícies sob a vegetação natural 

retardarem o fluxo e permitirem a infiltração por mais tempo (COLLISCHONN, 2001). 

Pinto et al. (2015) avaliaram o papel dos solos na hidrologia de bacias hidrográficas 

sob pastagem e mata nativa. Eles encontraram condutividade hidráulica do solo 

saturado muito mais alta nas áreas com cobertura de vegetação natural, com maior 

fluxo de base do que nas áreas com predominância de pastagem. 
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Devido essas associações, as áreas com uso por pastagem foram classificadas 

com contribuição moderada para infiltração da água no solo e recarga hídrica dos 

aquíferos. 

 

7.3.5 Agricultura de Soja 

As áreas ocupadas pela agricultura para o cultivo de soja correspondem a 7,9% 

na BHRSA e 3,8% na BHRSM. Em ambas bacias não há agricultura irrigada por pivôs. 

A maior quantidade de áreas ocupadas pela agricultura na BHRSA pode ser explicada 

devido o relevo ser mais plano nessa bacia e propiciar o uso de máquinas agrícolas. 

Devido a grande maioria das áreas ocupadas pelo cultivo de soja nas bacias não 

possuir práticas de manejo conservacionistas, o solo fica exposto durante o começo 

do período chuvoso (Figura 65), prejudicando a infiltração da água no solo e 

favorecendo o escoamento superficial. De acordo com Falcão et al. (2020), um dos 

principais problemas das propriedades rurais contidas no bioma Cerrado, é o uso 

incorreto das terras, deixando o solo mais suscetível a processos erosivos e 

desfavorecendo na infiltração e recarga hídrica. A Figura 64 ilustra o solo exposto 

preparado para plantio de soja na BHRSA, conforme percebido em campo. 

 

 
Figura 65: Solo exposto preparado para plantio de soja na BHRSA 

Fonte: o autor. 
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As áreas destinadas ao cultivo de soja não possuem curvas de nível e o solo 

fica exposto para o plantio, afetando diretamente a infiltração da água, contribuindo 

para o escoamento superficial e erosão dos solos. De acordo com Reichert et al. 

(2003), o manejo inadequado da agricultura convencional modifica significativamente 

os atributos físico-hídricos do solo, prejudicando a infiltração da água.  

Nas bacias de modo geral não há implementação de manejo adequado das 

terras. Os usos da terra com um manejo adequado pode apresentar taxas de 

infiltração da água no solo semelhantes às encontradas na vegetação natural 

(LABRIÈRE, et al. 2015; SONE et al., 2019; FALCÃO et al., 2020). O sistema de cultivo 

sob plantio direto, possibilita maiores taxas de infiltração, evitando perdas de solo por 

erosão laminar (LOMBARDI NETO, et al., 1989). 

Devido à ausência dos fatores de manejo e práticas conservacionistas, a 

categoria de uso da terra por agricultura para plantio de soja foi classificada com baixa 

contribuição para a infiltração da água no solo e recarga hídrica dos aquíferos. 

 

7.3.6 Outras lavouras temporárias 

As áreas ocupadas com essa categoria equivalem a 1,06% da BHRSA e 1,2% 

da BHRSM. São áreas destinadas a pequenas lavouras para plantio de milho em sua 

maioria. Esse uso também não possui manejo adequado nem práticas 

conservacionistas. A Figura 66 ilustra uma área ocupada pela categoria de outras 

lavouras temporárias, representada pelo plantio de milho na BHRSA, conforme visto 

em campo. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633920300241#bib26
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Figura 66: Plantio de milho representando a área ocupada por outras lavouras 

temporárias na BHRSA 
Fonte: o autor. 

 

O uso da terra por culturas anuais como soja, algodão e milho, sem adoção de 

práticas conservacionistas, deixa o solo mais exposto ao impacto das gotas de chuva, 

sendo mais favoráveis ao escoamento superficial (SOUSA, 2013). 

A adoção de manejo adequado e práticas conservacionistas, promoveriam 

melhoria na estrutura do solo e, consequentemente a infiltração de água 

(FIGUEIREDO et al. 2009). O plantio direto, por exemplo, fundamenta-se no não 

revolvimento da camada superficial do solo, na cobertura permanente dele, e na 

rotação de culturas (SCOPEL et al. 2013). Com esse tipo de manejo seria possível 

evitar altas taxas de escoamento superficial e melhorar a infiltração. Os benefícios 

obtidos são frequentemente explicados pelo aumento da porosidade do solo, 

contribuindo para infiltração e recarga dos aquíferos (SCOPEL et al. 2013). 

Apesar do relevo e dos solos existentes nesse uso serem favoráveis a 

infiltração, devido à ausência dos fatores de manejo adequado e práticas 

conservacionistas essa categoria também foi classificada com baixa contribuição para 

a infiltração da água no solo e recarga hídrica dos aquíferos. 
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7.3.7 Florestas plantadas 

As áreas com florestas plantadas são inexpressivas nas bacias. Em ambas 

bacias ocupam área equivalente a 0,01% do total. A maioria das espécies são de 

Eucalipto (Eucalyptus). Encontra-se também pequenas áreas usadas com plantio de 

Mogno africano (Khaya ivorensis) e Teca (Tectona grandis). A Figura 67 demonstra 

uma floresta plantada de Mogno africano (Khaya ivorensis), identificada em campo na 

BHRSA. 

 

 
Figura 67: Floresta plantada de Mogno africano (Khaya ivorensis) na BHRSA 

Fonte: o autor. 
 

As florestas plantadas se assemelham com a vegetação natural. Porém em 

termos de contribuição para infiltração é inferior ao das formações florestais, sendo 

mais semelhantes as formações savânicas (TUCCI, 2009). Isso devido as 

características de espaçamento e rugosidade, além da quantidade de matéria 

orgânica que produzem. Por conta dessas associações, a categoria foi classificada 

com boa contribuição para infiltração, porém devido sua baixa ocorrência, pouco 

influenciam a disponibilidade hídrica das bacias. 

 

7.3.8 Infraestrutura urbana 

A área com infraestrutura urbana existe apenas na BHRSM, que corresponde 

parte da cidade de Amorinópolis (Figura 68) e ocupa 0,1% da área da bacia. 
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Figura 68: Vista do acesso a cidade de Amorinópolis  

Fonte: o autor. 
 

A impermeabilização do solo nas bacias hidrográficas provocado pela 

urbanização, interfere no comportamento hídrico, alterando o ciclo hidrológico, 

aumentando os picos de vazões nas cheias, interferindo diretamente na quantidade e 

qualidade da água superficial e subterrânea das bacias hidrográficas (LIMA, 2008). 

Devido as áreas com infraestrutura urbana conterem grande parte do terreno 

impermeabilizado, quase não contribuem para a infiltração da água e recarga dos 

aquíferos. Por isso essa categoria foi classificada com contribuição muito baixa para 

a infiltração da água no solo. 

 

7.3.9 Outras áreas não vegetadas  

Essa categoria refere-se ao solo exposto permanente, que é prejudicial para 

infiltração e favorável ao escoamento superficial. Em ambas bacias sua ocorrência é 

minoritária, 0,1% da BHRSA e 0,05% da BHRSM, representada pelas estradas 

vicinais e exposição permanente dos solos. A Figura 69 ilustra o solo exposto 

permanente, derivado de extração de cascalho na BHRSM, conforme verificado em 

campo. 
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Figura 69: Solo exposto permanente, derivado de extração de cascalho na BHRSM  

Fonte: o autor. 
 

Yoshii, Camargo e Orioli (2000) descrevem que a remoção da vegetação 

natural altera a infiltração da água no solo, que também afeta a recarga hídrica dos 

aquíferos, que por sua vez são responsáveis pela reposição das águas superficiais. 

Locais com solo exposto proporcionam picos de vazão após a precipitação e são 

desfavoráveis a manutenção das vazões de base. 

Segundo Latrubesse et al. (2019), a conversão da vegetação natural em solos 

desnudos, desencadeiam mudanças hidrológicas e geomorfológicas em pequenos e 

grandes rios, causando assoreamento e diminuição da disponibilidade hídrica em 

períodos de estiagem. 

As maiores taxas de infiltração ocorrem nas regiões planas e bem vegetadas. 

As áreas com solo descoberto favorecem o escoamento superficial, diminuindo a 

infiltração (REBOUÇAS, 2002). Por isso essa categoria foi classificada com 

contribuição muito baixa na infiltração da água no solo. A Figura 70 ilustra o mapa 

comparativo de uso e cobertura da terra das bacias nos anos de 1985 e 2019. 
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Figura 70: Mapa de uso e cobertura da terra das bacias nos anos de 1985 e 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O mapa de uso e cobertura da terra de 1985 evidencia que nesse ano já 

predominava o uso de pastagem para a criação pecuária. De acordo com Sano et al. 

(2019), o Cerrado se transformou em uma nova e importante fronteira agrícola 

brasileira a partir da década de 1970. Essa transformação modificou os aspectos 

ambientais e socioeconômicos regionais, impulsionando a produtividade agropecuária 

do Brasil, tornando-o um dos principais produtores mundiais.  

Na região de Iporá, a conversão das áreas de vegetação nativa em pastagem 

foi consolidada nessa década. Já as lavouras de soja foram implementadas mais 

recentemente. De acordo com Sousa (2019), a agricultura temporária representada 

pelo plantio de soja, chegou ao município de Iporá com mais intensidade na última 

década (2010-2020), ocupando áreas que até então eram destinadas às pastagens 

ou por lavouras temporárias. Contudo, em termos proporcionais, a atividade é ainda 

insipiente, em ambas bacias, não ultrapassando 8,7% e 5% da BHRSA e BHRSM em 

2019, respectivamente. 

A Tabela 15 classifica e quantifica as categorias de uso e cobertura da terra 

das bacias nos anos de 1985 e 2019. 

 
Tabela 15: Categorias de uso e cobertura da terra das bacias nos anos de 1985 e 

2019. 

Categorias de 

uso e cobertura 

da terra 

Contribuição 

na infiltração 

da água no 

solo 

BHRSA BHRSM 

1985 2019 1985 2019 

Área 

km² 

Área 

% 

Área 

km² 

Área 

% 

Área 

km² 

Área 

% 

Área 

km² 

Área 

% 

Formação florestal Elevada 13,63 10,7 15,82 12,5 54,4 19,8 29,5 10,8 

Formação 

savânica 
Boa 14,85 11,7 12,35 9,7 34,3 12,5 36,9 13,4 

Formação 

campestre 

Boa 0,47 0,37 0,6 0,5 0,07 0,03 0,28 0,1 

Pastagens Moderada 95 74,8 86,96 68,5 185,2 67,5 193,5 70,6 

Agricultura/Soja Baixa - - 10,02 7,9 - - 10,3 3,8 

Outras lavouras 

temporárias 
Baixa 2,89 2,3 1,06 0,8 0,005 0,002 3,23 1,2 
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Outras áreas não 

vegetadas 
Muito baixa 0,09 0,07 0,12 0,1 0,05 0,02 0,13 0,05 

Floresta Plantada Boa - - 0,007 0,01 - - 0,02 0,01 

Infraestrutura 

urbana 
Muito baixa - - - - 0,18 0,07 0,37 0,1 

Total - 127 100 127 100 274 100 274 100 

Fonte: Elaborada pelo autor conforme coleção 5 do MapBiomas (2019). 
 

Considerando o uso e cobertura da terra em 1985 na BHRSA, predominava 

áreas de pastagens, que ocupavam um total de 74,8% da bacia, seguida de 

coberturas vegetais representadas por formação savânica (11,7%) e formação 

florestal (10,7%). Não existia áreas com cultivo de soja, apenas outras lavouras 

temporárias que correspondiam a 2,3% da área da bacia. As formações campestres 

ocupavam 0,37% da área e as outras áreas não vegetadas abrangiam 0,07%. 

Também não havia áreas com florestas plantadas. 

Em 2019, as áreas de pastagem reduziram para 68,5% do total da área da 

bacia, uma diminuição percentual de 8,4%. As áreas de pastagem perderam espaço 

para o cultivo de soja, que em 2019 corresponde a 7,9% da bacia. As outras lavouras 

temporárias tiveram redução de área para 0,8% da bacia, uma diminuição percentual 

de 65,2%, demonstrando a substituição de tais culturas para o cultivo de soja. As 

formações savânicas diminuíram de 11,7% (em 1985) para 9,7% em 2019, o que 

significa uma diminuição percentual de 16,8%. As formações florestais aumentaram 

de 10,7% para 12,5%, um aumento percentual de 16%. O aumento das formações 

florestais pode ser explicado devido à ausência de manutenções e limpezas das áreas 

antropizadas, possibilitando o crescimento da vegetação secundária, chegando em 

2019 com estágio avançado de regeneração. 

Percebe-se que as mudanças mais substanciais na BHRSA foram a redução 

das áreas ocupadas pelas pastagens, formações savânicas e outras lavouras 

temporárias, substituídas pelo cultivo de soja e um aumento das áreas com formações 

florestais. 

Com relação à BHRSM, no ano de 1985 as áreas de pastagem ocupavam 

67,5% da bacia, seguida de formação florestal (19,8%) e formação savânica (12,5%). 

As formações campestres ocupavam 0,03% da área e as outras áreas não vegetadas 

abrangiam 0,02%. Também não existiam áreas com cultivo de soja nem florestas 
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plantadas, e as outras lavouras temporárias correspondiam a 0,002% da área da 

bacia. 

Em 2019, as áreas de pastagem aumentaram para 70,6% do total da área, um 

aumento percentual de 4,48%. As áreas de pastagem, no geral substituíram áreas 

antes ocupadas por formações florestais, que em 2019 reduziram para 10,8% da 

bacia, ou seja, uma diminuição percentual de 45,7%. As áreas cultivadas com soja 

aparecem em 2019 ocupando uma área equivalente a 3,8% da bacia, substituindo 

áreas antes ocupadas por formações florestais e por pastagem. As outras lavouras 

temporárias aumentaram a área total de 0,002% em 1985 para 1,2% em 2019, um 

aumento percentual de 64500%, substituindo áreas antes ocupadas por pastagens e 

formações florestais. As formações savânicas aumentaram de 12,5% em 1985 para 

13,4% da área total da bacia em 2019, o que significa um aumento percentual de 

7,5%. Esse aumento também pode ser explicado pela regeneração avançada da 

vegetação secundária, devido falta de limpeza de pasto. As áreas ocupadas pela 

infraestrutura urbana de Amorinópolis aumentaram a área correspondente de 0,07% 

da bacia em 1985 para 0,1% em 2019. As florestas plantadas, não existentes em 

1985, surgiram em 2019 ocupando uma área correspondente a 0,01% da bacia. 

Constata-se que na BHRSM, as mudanças mais substanciais foram um 

aumento nas áreas de pastagem e cultivo de soja, e uma redução das áreas 

abrangidas pelas formações florestais. Dessa forma percebe-se que as formações 

florestais foram a que mais perderam áreas para usos agropecuários. Em ambas 

bacias as mudanças mais significativas no uso/cobertura da terra foi o incremento de 

áreas destinadas ao cultivo de soja, que substituíram em grande parte áreas de 

pastagens e de vegetações nativas.  

 A BHRSA possui maior percentual de formações florestais, que é a categoria 

de cobertura da terra existente nas bacias que mais contribui para infiltração da água 

e recarga dos aquíferos, sendo importante para assegurar a vazão dos cursos 

hídricos. Entretanto a bacia também possui maior percentual de áreas usadas pela 

agricultura de soja, que foi classificada com baixa capacidade de infiltração. Além 

disso, na BHRSM quando somado as áreas das formações florestais, savânicas e 

campestres, que possuem elevada, boa e moderada contribuição para a infiltração, 

respectivamente, perfaz 24,3% da área total, um pouco mais que a BHRSA, que 

possui 22,6%. Percebe-se que não há um grande diferencial no uso e cobertura das 
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terras entre as bacias que justifique uma maior influência na disponibilidade hídrica 

superficial. Isso indica que o uso e cobertura da terra analisado isoladamente, não é 

um fator preponderante para uma maior vazão de seca na BHRSA. 

A análise de mudança do uso e cobertura da terra para as bacias revelou que 

no ano de 2019, as áreas de pastagens continuam ser predominantes em ambas 

bacias. Os resultados revelaram também que as categorias de vegetação nativa 

perderam áreas principalmente para novas áreas de pastagens, sendo que essas 

também perderam áreas para a agricultura de soja. As categorias de vegetação nativa 

estão presentes majoritariamente em APPs de margens de cursos hídricos, formações 

de serras com declive acentuado, topos de morros e como fragmentos de reserva 

legal. 

 

7.4 Considerações Finais 

A caracterização do uso e cobertura das terras evidenciou um maior uso por 

pastagem em ambas bacias. Entre 1985 e 2019, as mudanças mais substanciais 

foram o aumento de áreas agrícolas para cultivo de soja, especialmente na BHRSA, 

em detrimento das áreas de pastagem e com vegetações nativas. Porém essas 

mudanças não evidenciam as bacias como de considerável potencial agrícola. Isso 

porque o predomínio de cobertura e uso da terra continua sendo por pastagem para 

criação pecuária, contudo com menor percentual. 

A combinação da utilização da classificação do uso e cobertura da terra do 

MapBiomas facilitou o mapeamento e análise das mudanças. A classificação 

supervisionada das imagens Landsat para validação, constatou a eficácia do 

mapeamento do MapBiomas. 

Através da incursão em campo, verificou que no geral, as bacias não possuem 

práticas agropecuárias conservacionistas, nem manejo adequado dos solos. Os usos 

das terras com práticas conservacionistas como rotação de pasto, sistemas 

agroflorestais e sistemas de plantio direto, são opções favoráveis para o aumento da 

infiltração da água no solo e manutenção das vazões de base. Portanto, surgem como 

uma alternativa para aumentar a infiltração de água e manter a conservação do solo 

em conjunto com atividades agropecuárias. 

É recomendado a recuperação das áreas degradadas com uso das técnicas 

mais adequadas para cada situação, considerando o Código Florestal Brasileiro 
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(BRASIL, 2012), da Política Florestal do estado de Goiás (GOIÁS, 2013) e Código de 

Meio Ambiente do município de Iporá (IPORÁ, 2019). 

A comparação em termos proporcionais das classes de uso e cobertura da terra 

entre as bacias estudadas não demonstrou diferença significativa em termos das 

classes com maior ou menor contribuição na infiltração permita avaliar que uma ou 

outra bacia possua maior predisposição para disponibilidade hídrica. Isso porque em 

ambas bacias predominam áreas de pastagem, com moderada capacidade de 

infiltração, seguido pelas classes de formação florestal e formação savânica, com 

elevada e boa contribuição na infiltração da água nos solos. Certamente, isso ocorre 

pela proximidade entre as bacias, e possivelmente corrobore para a apreciação de 

que esse aspecto (uso e cobertura das terras) não traga uma relevante contribuição 

numa proposta metodológica de avaliação comparativa e escolha de fontes 

superficiais de abastecimento público. O uso e cobertura da terra traria diferenças em 

termos de contribuição na infiltração da água no solo caso houvesse uma variação 

significativa, o que não há no caso da BHRSA e BHRSM. Ou seja, a análise de forma 

isolada não justifica maior vazão de estiagem encontrada no RSA conforme verificado 

no artigo 3. 
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ARTIGO 8 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA COMPARATIVA DAS ALTAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DOS RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E SANTA MARTA, COMO 

SUPORTE À AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO 

 

8.1 Introdução 

De acordo com Christofoletti (1980), a análise de bacias hidrográficas 

apresentou maior objetividade com a publicação do trabalho de Horton (1945), ao 

apresentar um caráter quantitativo e estabelecer as leis do desenvolvimento dos rios 

e de suas bacias. Strahler (1952) deu continuidade no uso e expansão dessa 

perspectiva, sendo fundamentada na Teoria dos Sistemas, que conforme Villela e 

Mattos (1975), são elementos de grande importância no comportamento hidrológico 

das unidades hidrográficas. 

Segundo Hack (1960), a rede hidrográfica e as formas de relevo possuem 

propriedades geométricas que podem ser descritas quantitativamente. Seguindo esse 

pressuposto, a morfometria é a “propriedade” que caracteriza quantitativamente o 

relevo. Valeriano e Rossetti (2017) reforçam que a análise morfométrica refere-se à 

avaliação quantitativa das características da superfície da Terra e de qualquer unidade 

de relevo. 

O estudo morfométrico de bacias hidrográficas se baseia na análise das formas 

métricas do relevo e da dinâmica hidrológica da bacia (SOFIA, 2020). A análise de 

parâmetros morfométricos tem grande importância nos estudos de bacias 

hidrográficas, por retratar o comportamento hidrológico, ao indicar a capacidade de 

infiltração da água no solo e/ou de escoamento superficial (MOURA et al., 2018; 

ALVES, 2019). 

De acordo com Christofoletti (1980), os cursos hídricos constituem um processo 

morfogenético muito ativo na esculturação da paisagem terrestre. Para o autor, a 

análise da rede hidrográfica pode levar a compreensão e elucidação de diversas 

questões geomorfológicas, principalmente no que tange ao comportamento 

hidrológico e sua relação com o relevo. 

A quantidade de água que atinge o ponto exutório de uma bacia depende do 

tamanho da área da bacia, das chuvas que caem nessa área e das perdas de água 

representadas pela evapotranspiração e infiltração profunda (CHRISTOFOLETTI, 
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1980). A velocidade que a água atravessa a bacia hidrográfica também é influenciada 

pela morfometria da bacia. 

Assim, a análise morfométrica comparativa de bacias hidrográficas auxilia no 

fornecimento de informações importantes sobre o comportamento das águas no 

contexto das bacias, provendo a avaliação da capacidade de infiltração/escoamento 

superficial entres as mesmas (NUNES, RIBEIRO e FIORI, 2006). 

Os aspectos morfométricos destacam-se por oferecer um conjunto de 

parâmetros quantitativos que além de explicar melhor os processos geomorfológicos, 

servem de base para o planejamento do espaço, tendo as geoformas como 

indicadores (ROSS, 1992, 1994; GUIMARÃES et al., 2017). 

A análise morfométrica comparativa entre bacias hidrográficas contíguas, visa 

verificar a variação dos valores dos índices morfométricos entre as bacias, para 

caracteriza-las como áreas homogêneas ou heterogêneas (CHEREM, 2008), além de 

permitir compreender, através de um conjunto de variáveis, as quais relacionam com 

a dinâmica hidrológica da bacia hidrográfica, inclusive de seus diferentes 

compartimentos (ALMEIDA, BAYER e FERREIRA JÚNIOR, 2016). 

Christofoletti (1980) afirma que o estudo hidrológico e das características físicas 

de uma bacia hidrográfica tem aplicação em diversas áreas, mas principalmente na 

geomorfologia, onde busca compreender as formas do relevo e sua relação com o 

comportamento hidrológico.  

A utilização de ferramentas geotecnológicas contribui para a análise 

morfométrica de bacias hidrográficas, pois proporciona maior praticidade na obtenção 

dos dados dos parâmetros morfométricos, que podem ser extraídos de forma semi-

automática a partir de derivações do Modelo Digital de Elevação (MDE), (MOURA et 

al., 2018). 

O uso das imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) tem se tornado 

cada vez mais frequente em estudos geológicos, hidrológicos, geomorfológicos, 

dentre outros, em particular, para análises quantitativas do relevo e de seus agentes 

modificadores (CARVALHO e LATRUBESSE, 2004; CARVALHO e BAYER, 2008). 

Apoiado por geotecnologias e modelos matemáticos propostos por Horton 

(1945), Strahler (1952), Müller (1953), Schumm (1956), Melton (1957), Schumm 

(1963), Villela e Mattos (1975), é possível realizar a análise morfométrica de bacias 
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hidrográficas com rapidez e representatividade (ALVES, 2019; BAHRAMI, 

CAPOLONGO e MOFRAD, 2020). 

Para auxiliar no planejamento, na gestão e na exploração (sustentável) dos 

recursos hídricos, especialmente para o abastecimento público, pode-se utilizar a 

análise morfométrica das bacias hidrográficas. Moura et al. (2018) apontam que esse 

tipo de análise é um importante insumo para um maior entendimento da dinâmica dos 

recursos hídricos e melhor avaliação da disponibilidade hídrica, sobretudo, sob o 

aporte das geotecnologias. 

Assim, o objetivo central deste estudo é o de realizar uma análise morfométrica 

comparativa nas altas Bacias Hidrográficas do Ribeirões Santo Antônio e Santa Marta, 

no intuito de avaliar as influências das características morfométricas no 

comportamento hídrico dessas unidades, visto que no artigo 3 foi encontrada menor 

vazão de estiagem na BHRSM, sendo essa 116% maior que a BHRSA. Dessa forma, 

a justificativa principal deste estudo é a de fornecer subsídios aos gestores públicos 

para que assegurem o abastecimento hídrico da cidade de Iporá em cenários futuros. 

 

8.2 Metodologia 

Os dados empregados no estudo foram obtidos a partir do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA) 

(VALERIANO, 2005; VALERIANO, ROSSETTI e ALBUQUERQUE, 2009), derivado 

do processamento de imagens do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e 

refinamento da sua resolução original de 90m para 30m. 

A organização dos dados e a elaboração dos produtos cartográficos da bacia 

hidrográfica foram feitas por meio do software QGIS (v. 3.4.5). Foi utilizado para os 

mapas a rede de coordenadas planas, baseada no sistema de referência geodésico 

SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), e projeção 

UTM (Universal Transversa de Mercator), Zona 22S. 

A partir do MDE, inicialmente foi realizada a delimitação automática das bacias 

hidrográficas e a extração e classificação das drenagens, por meio da extensão 

Terrain Analysis Using Digital Elevation Models (TauDEM), contida no QGIS, que 

representa um conjunto de ferramentas que, com base no MDE, permite a delimitação 

de bacias hidrográficas e uma série de análises hidrológicas de maneira automática, 

rápida e objetiva.  
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Todo o processo de delimitação das bacias, extração e classificação das 

drenagens se deu de forma automática, ficando a cargo do operador apenas a escolha 

dos pontos definidos como os exutórios das bacias, que correspondem aos pontos de 

maior acúmulo de fluxo de água de ambas bacias. Para o posicionamento dos 

exutórios de forma mais precisa, as locações foram feitas inicialmente levando-se em 

conta a observação de imagens de alta resolução, disponíveis no programa Google 

Earth Pro, com posterior validação em campo com a coleta das coordenadas planas 

com uso de aparelho receptor GNSS, modelo Monterra, da Garmin. 

A etapa seguinte consistiu no levantamento de variáveis secundárias do MDE, 

sendo eles: área (A), perímetro (P), número dos cursos hídricos (N), comprimento 

axial (La), ponto mais alto (PI), ponto mais baixo (PII), altitude, declividade da bacia, 

comprimento do canal principal (Lp), comprimento total dos canais (Lt), relação de 

bifurcação média (Rb), perfil longitudinal do canal principal, curva hipsométrica e 

ordem hierárquica dos canais. 

Dentre os diversos índices morfométricos presentes na literatura, foram 

selecionados os que melhor retratam a infiltração e o escoamento superficial da água 

das chuvas, a serem abordados no presente trabalho, haja vista a intenção de analisar 

e comparar uma bacia atualmente utilizada para captação de água para 

abastecimento hídrico com outra bacia vizinha que poderá ser fonte complementar 

para abastecimento público. Os índices foram obtidos por meio do processamento 

digital das variáveis secundárias, aplicadas em equações matemáticas específicas, 

as quais são apresentados a seguir (Quadro 7):  

 

Quadro 7: Índices morfométricos e suas respectivas descrições, equações e autores 

Índices Descrição Equações Autores 

Coeficiente de 
compacidade 

(Kc) 

Corresponde à 
relação entre o 

perímetro da bacia e 
o perímetro da 

circunferência de um 
círculo de área igual 

à da bacia 
hidrográfica. 

𝐾𝑐 = 0,282 ∗ (𝑃 √⁄ 𝐴) 

Onde: 
P, o perímetro da bacia, 
em km; e A, a área em 

km2. 
 

(VILLELA e 
MATTOS, 

1975) 

Fator de 
forma (Kf) 

 

Relaciona a forma 
da bacia com um 

retângulo, 
correlacionando a 

razão entre a largura 
média e o 

𝐾𝑓 = 𝐴 𝐿𝑎⁄ ² 
Onde: 

A, a área da bacia, em 
km²; e La, o comprimento 

axial da bacia, em km. 

(VILLELA e 
MATTOS, 

1975) 
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comprimento axial 
da bacia (da foz até 

o ponto mais 
distante do espigão). 

Índice de 
circularidade 

É a relação entre a 
área total da bacia e 
a área de um círculo 
de perímetro igual 
ao da área total da 

bacia. 

𝐼𝑐 = 12,57 𝐴 𝑃⁄  
Onde: 

A, a área da bacia, em 
km²; e P, o perímetro da 

bacia, em km. 

(MÜLLER, 
1953) 

Densidade 
hidrográfica 

É a relação existente 
entre o número de 
cursos de água e a 

área da bacia, 
também conhecida 
como frequência de 

drenagem. 

𝐷ℎ = 𝑁𝑐𝑝𝑜 𝐴⁄  
Onde: 

Ncpo, o número dos 
canais de primeira ordem; 
e A, a área da bacia, em 

km². 

(HORTON, 
1945) 

Amplitude 
altimétrica 
máxima 

É a diferença entre a 
cota máxima e 

mínima. 

𝐻𝑚 = 𝑃𝐼 − 𝑃𝐼𝐼 
Onde: 

Hm é a amplitude 
altimétrica máxima da 

bacia, em m; PI, a altitude 
máxima do divisor 

topográfico, em m; e PII, a 
altitude da foz, em m. 

(STRAHLER, 
1952) 

Índice de 
rugosidade 

Corresponde ao 
produto entre a 

amplitude altimétrica 
máxima e a 

densidade de 
drenagem da bacia. 

𝐼𝑟 = 𝐻𝑚 ∗ 𝐷𝑑 
Onde: 

Ir é o índice de 
rugosidade, adimensional; 

Hm, a amplitude 
altimétrica máxima, em m; 

e Dd, a densidade de 
drenagem, em km.km-2. 

(MELTON, 
1957) 

Declividade 
do canal 
principal 

É a declividade 
média entre pontos 
extremos do canal 

principal, que é 
obtida através da 
diferença entre as 
cotas máximas na 

cabeceira e mínima, 
na foz. 

𝑆1 = 100 ∗ 𝐻𝑚 𝐿⁄ p 
Onde: 

S1 é a declividade do 
canal principal, em %; 

Hm, a amplitude 
altimétrica máxima, ou 

seja, a variação da cota 
entre os dois pontos 

extremos em m; e Lp, o 
comprimento em nível do 
curso de água principal, 

medido da foz à nascente 
principal, em m. 

(VILLELA e 
MATTOS, 

1975) 

Índice de 
sinuosidade 

Relaciona o 
comprimento 

verdadeiro do canal 

𝐼𝑠 = 𝐿𝑝 𝐸𝑣⁄  
Onde: 

(SCHUMM, 
1963) 
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do curso de 
água principal 

(em projeção 
ortogonal) com a 
distância vetorial 
(comprimento em 

linha reta) entre os 
dois extremos do 
canal principal. 

Is é o índice de 
sinuosidade, em km.km-1; 

Lp, o comprimento do 
curso hídrico principal, em 

km; e Ev, o equivalente 
vetorial médio em linha 

reta, em km. 

Razão de 
relevo 

Relaciona a 
amplitude altimétrica 
máxima da bacia e 
sua maior extensão 

medida 
paralelamente à 
principal linha de 

drenagem. 

𝑅𝑟 = 𝐻𝑚 𝐿𝑎⁄  
Onde: 

Rr é a razão de relevo, em 
m/km; Hm, a amplitude 
topográfica máxima, em 
m; e La, o comprimento 

axial da bacia 
hidrográfica, em km. 

(SCHUMM, 
1956) 

Densidade de 
drenagem 

Reflete a distância 
espacial entre os 
canais de uma 

determinada área 
através da análise 
da relação entre o 
comprimento total 
dos canais de uma 

bacia com sua área. 

𝐷𝑑 = 𝐿𝑡 𝐴⁄  
Onde: 

Dd é a densidade de 
drenagem, em km/km²; Lt, 
o comprimento total dos 
canais, em km; e A, a 

área da bacia, em km². 

(HORTON, 
1945) 

Coeficiente de 
manutenção 

Indica a área mínima 
necessária para a 

manutenção de um 
metro de canal de 

escoamento. 

𝐶𝑚 = (1/𝐷𝑑) ∗ 1000 
Onde: 

Cm é o coeficiente de 
manutenção, em m².m-1; 

Dd, a densidade de 
drenagem, em km/km². 

(SCHUMM, 
1956) 

Extensão do 
percurso 

superficial 

Corresponde à 
distância média 
percorrida pelas 

enxurradas antes de 
encontrar um curso 

de água 
permanente. 

𝐸𝑝𝑠 = 1 2⁄ 𝐷𝑑 
Onde: 

Eps é a extensão do 
percurso superficial, em 

km; e Dd, a densidade de 
drenagem, em km/km². 

(HORTON, 
1945) 

Índice de 
Dissecação 
do Relevo 

Integra as variáveis 
grau de 

entalhamento do 
vale e dimensão 
interfluvial média, 
sendo diretamente 

proporcional à 
primeira variável e 

inversamente 
proporcional à 

segunda. 

Automatizada via 
geoprocessamento 

conforme matriz 
apresentada por Ross 

(1994) e proposta 
alternativa 3 de 

Guimarães et al. (2017). 

(ROSS, 1994; 
GUIMARÃES 
et al., 2017). 
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HAND (Height 
Above the 
Nearest 

Dreinage) 

Representa a 
distância vertical à 

drenagem mais 
próxima. 

Automatizada via 
geoprocessamento 

conforme proposta de 
Rennó et al. (2008), 

utilizando um limiar de 
200 que melhor 

reproduziu a rede de 
drenagem. 

(RENNÓ et 
al., 2008). 

Fonte: organizado pelo autor. 
 

 

8.3 Resultados e Discussão 

8.3.1 Análise areal das bacias 

Segundo Strahler (1952), a área da bacia é a superfície projetada sobre um 

plano horizontal, que representa a capacidade de captação e armazenamento de água 

disponível e, portanto, quanto maior a área, maior poderá ser o volume de precipitação 

entrando no sistema da bacia hidrográfica. Schumm (1956) afirma que a área da bacia 

cresce exponencialmente com a ordem dos canais. Além disso, quanto maior a área 

da bacia, maior o número de canais de 1ª ordem, e maior o perímetro da bacia. O 

perímetro da bacia é a projeção horizontal da linha que contorna o divisor de águas 

(SOUZA, 2005). 

Conforme indicado pela Tabela 16, a área e o perímetro da BHRSA 

correspondem a 127,06km² e 74,24km, respectivamente. No caso da BHRSM, esses 

dados correspondem a 274,32 km² e 140,08 km. Ou seja, a área da BHRSM 

representa mais que o dobro da BHRSA. É certo que a área disponível para captação 

da água da chuva é maior na BHRSM, sendo que esse parâmetro repercute um 

possível maior volume de água no sistema da bacia. Contudo, não significa que esse 

volume de água permanecerá por maior período de tempo na bacia, ou seja, o tempo 

de concentração da água na bacia será determinado pelos aspectos morfométricos e 

outros aspectos físicos e antrópicos. 

 
Tabela 16: Caracterização areal das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 

Antônio e Santa Marta 

Variável Símbolo Unidade 
Resultado 

BHRSA BHRSM 

Área A km² 127,06 274,32 
Perímetro P km 74,24 140,08 
Comprimento axial da bacia La km 13,38 38,31 
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Distância vetorial do canal principal Dv km 12,91 38,31 
Coeficiente de compacidade Kc ad 1,84 2,36 
Fator de forma Kf ad 0,37 0,18 
Índice de circularidade Ic ad 0,29 0,17 
Densidade hidrográfica Dh canais/km² 1,40 1,56 

 Legenda: ad: adimensional. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Segundo Horton (1945), a distância vetorial do canal principal (Dv) é a 

distância, em linha reta, entre a nascente e a foz (ou exutório) do canal principal. Tem 

relação diretamente proporcional com a área e o perímetro da bacia. O Dv da BHRSA 

é de 12,91km e o da BHRSM é de 38,31km. O Dv é uma variável que influencia no 

cálculo do índice de sinuosidade do canal principal, demonstrando as formas do canal, 

tempo de concentração da água e velocidade do escoamento, pois quanto mais 

retilíneo for um canal, mais rapidamente a água poderá escoar por ele. O índice de 

sinuosidade do canal principal é analisado adiante. 

O comprimento axial da bacia (La) é utilizado no cálculo do fator de forma (Kf), 

pois quanto maior for o La, menor poderá ser o Kf e mais alongada é a bacia. O La da 

BHRSA é 13,38km e da BHRSM é 38,31km, indicando a última bacia com formato 

mais alongado. 

Conforme Vilela e Mattos (1975), o coeficiente de compacidade (Kc) pode ser 

interpretado como a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de área 

igual à bacia. Quanto mais alongada for à bacia, maior será o Kc, o que representará 

maior tendência de uma bacia hidrográfica ao escoamento superficial. 

De acordo com Spanghero, Meliani e Mendes (2015), caso a bacia hidrográfica 

tenha a forma de um círculo perfeito, o Kc será 1, que é o valor mínimo. Ou seja, 

quanto mais próximo de 1 mais circular é a bacia hidrográfica, e ao contrário, quanto 

maior o Kc, mais próximo da forma alongada. 

Na BHRSA o Kc é de 1,84, representando que a bacia, de maneira geral, possui 

capacidade de escoamento superficial mediana, sendo pouco propensa a cheias. Na 

BHRSM o Kc é de 2,36, indicando que a bacia possui formato alongado e maior 

facilidade de escoamento superficial das águas, quando comparado com a BRHSA. 

Spanghero, Meliani e Mendes (2015) destacam que uma bacia hidrográfica 

alongada apresenta baixa probabilidade de ter toda sua área atingida por chuvas 

intensas ao mesmo tempo. Menezes et al. (2014) também afirmam que em uma bacia 

hidrográfica estreita e longa, com Kf baixo, há menor possibilidade de ser atingida por 
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chuvas intensas cobrindo, simultaneamente, toda sua extensão. Soares et al. (2016) 

destacam que quanto mais próximo de 1 for o valor obtido para o Kf no estudo de 

bacia hidrográfica, maior probabilidade de ocorrência de enchente, e quanto menor o 

valor de Kf maior facilidade de escoamento superficial. O valor de Kf da BHRSA (0,37) 

é maior que o da BHRSM (0,18), demonstrando que essa última bacia é menos 

propensa a enchentes e mais sujeita ao escoamento superficial. 

De acordo com Christofoletti (1974), o índice de circularidade (Ic) foi proposto 

com o objetivo de eliminar a subjetividade na caracterização da forma da bacia. Para 

o cálculo do Ic é necessário obter o valor da área do círculo de perímetro igual ao da 

bacia em questão. O Ic apresenta valores entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo 

de 1, mais próxima da forma circular será a bacia, sendo também mais propensa ao 

desenvolvimento de cheias. 

Schumm (1956) afirma que valores baixos de Ic, sugerem que a bacia tende a 

ser mais alongada, favorecendo o processo de escoamento, e valores próximos a 1, 

indicam que tende a ser mais circular, favorecendo os processos de inundação. A 

BHRSM apresenta Ic (0,17) que demonstram ser uma bacia mais alongada, menos 

propensa a ocorrência de enchentes e mais favorável ao escoamento superficial que 

a BHRSA, cujo Ic é mais alto (0,29). 

Soares et al., (2016) ressaltam que é importante que as variáveis Kc, Kf e Ic 

sejam analisadas em conjunto para a indicação da capacidade do escoamento 

superficial em bacias hidrográficas. A análise desses índices para as bacias evidencia 

maior capacidade de escoamento superficial na BHRSM. 

Segundo Horton (1945), a densidade hidrográfica (Dh) constitui a relação 

existente entre o número de canais e a área da bacia hidrográfica. Destina-se a 

comparação da frequência de cursos de água existentes em uma área. O autor 

classifica as bacias com baixa densidade hidrográfica como sendo as que possuem 

valores abaixo de 0,5 canais/km², mediana com valores de 0,5 a 1,5 canais/km², boa 

com valores entre 1,5 e 2,5 canais/km², muito boa entre 2,5 e 3,5 canais/km² e 

excepcionais maiores que 3,5 canais/km².  

De acordo com Christofoletti (1980), a Dh expressa o comportamento da rede 

hidrográfica em sua capacidade de gerar novos cursos d’água, o que pode prestar-se 

a inferências qualitativas quanto à permeabilidade da área de estudo, ao nível do 

lençol freático e à distribuição da precipitação sobre a bacia hidrográfica. 
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A Dh é de 1,40 canais/km² para a BHRSA, sendo menor que a BHRSM, que é 

de 1,56 canais/km², ou seja, para cada km² nas bacias hidrográficas existem 1,40 e 

1,56 canais, respectivamente, o que caracteriza a BHRSM com alta capacidade de 

gerar novos canais, facilitando a água precipitada na superfície do solo a encontrar 

rapidamente um canal para escoar, dificultando a infiltração. Isso reforça que a 

BHRSM possui maior capacidade de escoamento superficial que a BHRSA. 

 

8.3.2 Elementos do relevo 

Os resultados dos elementos do relevo são apresentados na Tabela 17. 

 
Tabela 17: Elementos do relevo das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 

Antônio e Santa Marta 

Variável Símbolo Unidade 
Resultado 

BHRSA BHRSM 

Ponto mais alto da bacia PI m 888 960 
Ponto mais baixo da bacia PII m 557 466 
Altitude média Am m 646,2 640,3 
Amplitude altimétrica máxima Hm m 331 494 
Índice de rugosidade Ir ad 420,70 637,26 
Altitude máxima do canal principal PIcp m 767 850 
Altitude mínima do canal principal PIIcp m 557 466 
Amplitude Altimétrica do canal principal Hmcp m 210 384 
Declividade média do canal principal Dcp % 1,14 0,71 
Índice de sinuosidade do canal principal Is Km/km 1,42 1,40 
Razão de relevo Rr m/km 24,73 12,89 
Declividade mínima da bacia Dmin % 0 0,02 
Declividade máxima da bacia Dmax % 53 63 
Declividade média da bacia Dmed % 8,42 9,81 

Legenda: ad: adimensional. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O alto valor da amplitude altimétrica encontrado na BHRSM revela grande 

diferencial de altitude entre partes altas da bacia e o exutório, aumentando a 

velocidade média do escoamento na calha do rio, que associada à baixa sinuosidade 

do mesmo, influencia em menor tempo de concentração (MENEZES et al., 2014). 

O índice de rugosidade relaciona a disponibilidade do escoamento hídrico 

superficial com o potencial erosivo, expresso pela declividade média. Quanto maior 

for esse índice, maior será o risco de degradação da bacia quando as vertentes são 

íngremes e longas. Trata-se de um índice adimensional que corresponde à diferença 

altimétrica entre a foz e a maior altitude situada num determinado ponto da área da 
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bacia, o que indica o desnível médio da bacia hidrográfica (MELTON, 1957; MOURA 

et al., 2018; ALVES, 2019). 

De acordo com Sousa e Rodrigues (2012), bacias hidrográficas com Ir de 551 

a 950 são classificadas como de rugosidade forte (Quadro 8). Estes autores 

destacam, ainda, que elevados valores de rugosidade indicam acentuado escoamento 

superficial e também ocorrências erosivas. 

  

Quadro 8: Classificação do índice de rugosidade de bacias hidrográficas 

Ir (ad) Denominação 

0 - 150 Fraca 

151 – 550 Média 

551 – 950 Forte 

> 950 Muito forte 

Legenda: Ir; índice de rugosidade; ad: adimensional. Fonte: Sousa e Rodrigues 

(2012). 

 

O valor do Ir (637,26) encontrado na BHRSM classifica a rugosidade como forte 

(Quadro 2), ou seja, com forte ocorrência de escoamento superficial e processos 

erosivos. Já na BHRSA o valor do Ir encontrado foi 420,70, sendo mais baixo que na 

BHRSM, indicando uma capacidade média de escoamento superficial. 

Na BHRSA o Ir indica maior propensão para infiltração das águas do que ao 

escoamento superficial. Já na BHRSM o valor mais alto do Ir, demonstra um relevo 

acidentado e bem dissecado, mais propenso ao escoamento superficial. 

Hack (1965 apud CASSETI, 2005) verificou que a declividade dos canais 

fluviais diminui com o comprimento do rio e varia em função do material que está 

sendo escavado. A declividade média do canal principal (S1) é de 0,71% para a 

BHRSM, que é menor que na BHRSA (1,14%), devido ao canal principal da BHRSM 

ser bem mais extenso. 

O índice de sinuosidade do canal principal foi apresentado inicialmente por 

Horton (1945) e descrito por Alves e Castro (2003) como sendo uma das formas de 

representar a influência da carga sedimentar e a compartimentação litológica e 

estrutural. Valores próximos a 1 indicam elevado controle estrutural ou alta energia e 

valores acima de 2 indicam baixa energia, sendo os valores intermediários relativos a 

formas transicionais entre canais retilíneos e meandrantes. 
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Lana, Alves e Castro (2001) destacam que Is próximo a 1 indica que o canal 

tende a ser retilíneo; valores superiores a 2 sugerem canais tortuosos; valores 

intermediários indicam formas transicionais, regulares e irregulares; e a sinuosidade 

dos canais é influenciada pela carga de sedimentos, pela compartimentação litológica, 

estruturação geológica e pela declividade dos canais. Conforme Spanghero, Meliani 

e Mendes (2015), a sinuosidade de um canal fluvial é um dos fatores controladores 

da velocidade do escoamento, pois quanto mais retilíneo for um canal, mais 

rapidamente a água poderá escoar por ele. 

O índice de sinuosidade do canal principal da BHRSM é de 1,40 sendo pouco 

menor que da BHRSA (1,42), indicando equivalência no poder de escoamento 

superficial das águas e carreamento de sedimentos. 

Conforme destaca Schumm (1956), quanto maior o valor de razão de relevo 

(Rr), maior será o desnível entre a cabeceira e o exutório, como consequência, maior 

será a declividade média da bacia hidrográfica. Além disso, Menezes et al. (2014) 

afirmam que a Rr determina a maior ou menor velocidade de água a escoar na bacia 

hidrográfica, sendo que a menor velocidade de escoamento superficial possibilita 

maior infiltração de água no solo. 

O valor da Rr obtido para a BHRSA foi de 24,73m/km e da BHRSM foi de 

12,89m/km, o que não foi representativo para a declividade média das bacias, devido 

ao comprimento axial da BHRSM ser maior que da BHRSA. A aplicação da amplitude 

altimétrica relacionada com o comprimento axial das bacias forneceu um resultado 

que mascarou a real declividade representada pela razão do relevo, devido as 

elevadas altitudes representarem somente uma pequena porção na BHRSA. 

Os valores de Hm, Ir, Hmcp, PIIcp, Dmin, Dmáx e Dmed da BHRSM são mais 

elevados que da BHRSA, o que indica uma bacia mais favorável ao escoamento 

superficial. O mapa hipsométrico (Figura 71) e a Tabela 18 ilustram as classes 

altimétricas das bacias. 
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Figura 71: Classes de altimetria das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 

Antônio e Santa Marta 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 
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Tabela 18: Classes de altimetria das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 
Antônio e Santa Marta 

Classes (m) 

BHRSA BHRSM 

Área Área 

Km² % Km² % 

900 - 960 - - 2,38 0,9 

850 - 900 0,42 0,3 8,74 3,1 

800 - 850 3,48 2,7 14,56 5,2 

750 - 800 5,8 4,6 21,98 7,9 

700 - 750 10,16 8,0 26,36 9,5 

650 - 700 22,12 17,4 28,72 10,3 

600 - 650 61,66 48,5 49,6 17,9 

550 - 600 23,32 18,4 75,08 27,0 

500 - 550 - - 43,4 15,6 

466 - 500 - - 6,79 2,4 

Total 127,06 100 274,32 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quase metade (48,5%) da área da BHRSA possui cotas altimétricas entre 600 

e 650m, e quando somado as três classes com menor elevação (550-700m), 

verificamos que a maior parte da BHRSA (84,3%) é composta pelas classes 

altimétricas com baixas altitudes, o que configura uma bacia geomorfologicamente 

mais senil e muito evoluída. Já a BHRSM possui classes de altitudes 

quantitativamente mais distribuídas, assinalando uma bacia mais jovem. Bacias muito 

evoluídas, ou seja, muito denudadas, possuem maior parte da sua área em cotas 

altimétricas baixas. Bacias com cotas altimétricas bem distribuídas e com boa parte 

em cotas elevadas são mais jovens, pouco denudadas, com processos erosivos muito 

ativos (STRAHLER, 1952; SCHUMM, 1956; CHENG et al., 2018). 

De acordo com Strahler (1952), a curva hipsométrica é uma forma simplificada 

de representar o clico geomorfológico Davisiano, caracterizando o relevo numa fase 

jovem, quando há maiores elevações, até uma fase madura, quando o relevo possui 

baixas elevações, ou seja, em estado de equilíbrio.  A curva hipsométrica das bacias 

é ilustrada na Figura 72, a seguir. 
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Figura 72: Curvas hipsométricas das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 

Antônio e Santa Marta 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A curva hipsométrica mostra-se como um importante indicador para análise de 

tipo de processo de denudação dominante nas bacias. Conforme Christofoletti (1980), 

a curva hipsométrica tem a finalidade de exprimir a maneira pela qual o volume 

rochoso situado abaixo da superfície topográfica está distribuído desde a base até o 

topo. Quando a curva tiver tendência convexa no canto superior direito, representa 

ambientes mais jovens. Curvas que tendem a côncava e se concentram na parte 

inferior esquerda caracterizam ambientes mais maduros, com geologia específica, 

onde relevos residuais formam transições abruptas de altitude. 

Segundo Grohmann e Ricomini (2012), as curvas com concavidade para cima 

representam paisagens antigas e dissecadas, já as curvas com concavidade para 

baixo são típicas de paisagens jovens. Curvas convexas revelam estágio de 

desequilíbrio jovem, ao passo que curvas com início sigmoide e côncavas indicam 

bacias mais maduras, em maior equilíbrio (SCHUMM, 1956). 

A curva hipsométrica da BHRSA possui perfil côncavo, que indica ser uma 

bacia com relevo muito evoluído, onde houve grande denudação do relevo, estando 

agora em maior estágio de equilíbrio (SANTOS, LADEIRA e BATEZELLI, 2019). A 

BHRSM possui curva hipsométrica mais convexa, indicando uma bacia com 

características de relevo mais jovem, que sofre acentuadamente as ações dos 

processos erosivos. 
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O percurso que o canal principal descreve ao longo de sua extensão, quando 

traçado seu perfil (perfil longitudinal), possibilita obter informações de seu gradiente 

da nascente ao exutório (CARVALHO e LATRUBESSE, 2004). O perfil longitudinal de 

um canal representa um elemento muito importante para o estudo da geomorfologia. 

Larue (2008) afirma que ele auxilia no entendimento da configuração do sistema 

fluvial, pois resulta da interação entre a incisão fluvial, a litologia e as trocas no nível 

de base. O perfil longitudinal reflete as influências geológicas, tectônicas e de 

mudanças de nível de base, além de influenciar nos processos fluviais de erosão e 

deposição (RICHARDS, 1982; FUJITA et al., 2011). 

O perfil longitudinal de um rio mostra a sua declividade, ou gradiente, sendo a 

representação visual da relação entre a altimetria e o comprimento de determinado 

curso de água, para as diversas localidades situadas entre a nascente e a foz. Para 

muitos rios, a curva representativa dessa relação tem perfil côncavo para o céu, com 

declividades maiores em direção da nascente e com valores cada vez mais suaves 

em direção de jusante (CHRISTOFOLETTI, 1981). Cursos d’água que apresentam tal 

morfologia são considerados em equilíbrio, assumido quando há relação de igualdade 

entre a atuação da erosão, do transporte e da deposição (CUNHA, 2007). 

Os perfis longitudinais do Ribeirão Santo Antônio (RSA) e Ribeirão Santa Marta 

(RSM) são ilustrados na Figura 73, na mesma escala. 

 

 
Figura 73: Os perfis longitudinais dos ribeirões Santo Antônio e Santa Marta  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O perfil longitudinal do RSA tem concavidade para o céu, com declividades 

maiores em direção da nascente e com valores cada vez mais suaves em direção de 

jusante, sendo considerado em maior estágio de equilíbrio, quando comparado com o 

RSM. O que significa maior ação dos processos erosivos no RSM. 
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Na classificação clinográfica implementada seguindo a proposta da Embrapa 

(2013), foram obtidas cinco classes de declividades, desde plano até montanhoso, 

com declividade máxima de 53% e média de 8,42% para a BHRSA, e máxima de 63% 

e média de 9,81% para a BHRSM (Tabela 19 e Figura 74). 

 

Tabela 19: Classes de declividade das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 
Antônio e Santa Marta 

Classes (%) Relevo 
BHRSA BHRSM 

Área Área 
Km² % Km² % 

0 – 3 Plano 10,4 8,23 15,55 5,66 
3 – 8 Suave-ondulado 63,8 50,18 113,78 41,48 

8 – 20 Ondulado 44 34,58 121,29 44,22 
20 – 45 Forte-ondulado 8,8 6,97 22,38 8,15 
45 – 75 Montanhoso 0,06 0,05 1,32 0,48 

Total - 127,06 100 274,32 100 

Fonte: Elaborada pelo autor conforme a classificação da Embrapa (2013). 

 

Na BHRSA a declividade varia de 0 a 53% e apresenta 50,58% da área total 

com declividade entre 3 a 8% (suave-ondulado); seguida de 34,74% com declividade 

entre 8 a 20% (ondulado); 7,99% com declividade entre 0 a 3% (plano); 6,62% com 

declividade entre 20 a 45% (forte-ondulado); 0,04% com declividade entre 45 a 53% 

(montanhoso) e não apresenta áreas com a categorias de relevo forte-montanhoso. 

Na BHRSM a declividade varia de 0,02 a 63%, tendo assim uma maior 

amplitude clinográfica que a BHRSA. A BHRSM apresenta: 44,22% com declividade 

entre 8 a 20% (ondulado) seguida de 41,48% da área total com declividade entre 3 a 

8% (suave-ondulado); 8,15% com declividade entre 20 a 45% (forte-ondulado); 5,66% 

com declividade entre 0 a 3% (plano); 0,48% com declividade entre 45 a 63% 

(montanhoso) e também não apresenta áreas com a categorias de relevo forte-

montanhoso. 

Quando somado as áreas das classes de relevo ondulado, forte-ondulado e 

montanhoso, representam 41,4% na BHRSA e na BHRSM, representam mais da 

metade da área da bacia (52,85%), caracterizando essa última bacia com relevo 

predominantemente movimentado, sendo mais desfavorável a infiltração da água, e, 

conseguinte, mais favorável a morfogênese. 
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Figura 74: Declividade das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio e 

Santa Marta 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 
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A declividade da bacia e do curso d’água principal são características que 

afetam diretamente o tempo de escoamento da água ao longo do sistema 

(CHRISTOFOLETTI, 1981). O tempo de concentração da água na bacia diminui com 

o aumento da declividade (TUCCI, 1998). De acordo com Casseti (1991), quanto 

maior a declividade mais o componente paralelo (escoamento superficial) se 

intensifica, o que corresponde ao enfraquecimento do componente perpendicular 

(infiltração). 

Conforme Guadagnin, Trentin e Alves (2015), a declividade corresponde a um 

dos mais importantes parâmetros na análise das vertentes, pois representa sua 

inclinação. Soares et al. (2016), relatam que a compreensão do gradiente de 

declividade em determinada bacia hidrográfica é fundamental no processo de 

planejamento ambiental, pois subsidia o entendimento da interação entre os eventos 

de precipitação e o deflúvio (precisão de enchentes), a delimitação das áreas de 

preservação permanente, do potencial erosivo e de aptidão do solo. O mapeamento 

da declividade das bacias contribui para o entendimento da dinâmica hidrológica, uma 

vez que esse processo é influenciado pela lei da gravidade. 

Guerra (1993) define relevo dissecado como a parte da crosta terrestre sulcada 

com grande vigor pela rede hidrográfica ou paisagens trabalhadas pelos agentes 

erosivos. A dissecação do relevo se apresenta de forma heterogênea ao longo de toda 

a superfície terrestre, pois, os agentes erosivos se distribuem irregular no tempo e no 

espaço colaborando na formação de diversos tipos de paisagens (LIMA, 2018). A 

classificação do IDR fornece informações sobre áreas com maior ou menor energia 

potencial (potencial erosivo). 

As classes do IDR conforme matriz apresentada por Ross (1994) e proposta 

alternativa 3 descrita em Guimarães et al. (2017) encontradas para as bacias foram: 

fraca (2), moderada (3), forte (4) e muito forte (5), e não obteve a classe muito fraca 

(1). As quantidades das classes foram semelhantes em ambas bacias (Tabela 20 e 

Figura 75). 

 

Tabela 20: Classes do Índice de Dissecação do Relevo das altas bacias 
hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio e Santa Marta 

IDR 
BHRSA BHRSM 

Área Área 
Km² % Km² % 
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Muito Fraco - - - - 
Fraco 61,24 48,20 131,48 47,93 

Moderada 13 10,23 21,82 7,95 
Forte 16,16 12,72 40,83 14,88 

Muito Forte 36,66 28,85 80,19 29,23 

Total 127,06 100 274,32 100 

Fonte: Elaborada pelo autor conforme a matriz de Ross (1994) e proposta alternativa 

3 de Guimarães et al. (2017). 
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Figura 75: Índice de Dissecação do Relevo das altas bacias hidrográficas dos 

ribeirões Santo Antônio e Santa Marta 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 
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De acordo com Guimarães et al. (2017), a dissecação do relevo é maior em 

áreas onde predominam vales encaixados e profundos, em forma de V com dimensão 

interfluvial pequena, caracterizados por apresentarem altas declividades e menor em 

áreas planas normalmente com baixa densidade de drenagem. 

Na BHRSA a classe fraca (48,2%) e moderada (10,23%), concentram nas 

partes centro-norte e centro noroeste, nas proximidades dos cursos hídricos com 

maior hierarquia fluvial, possuindo vales abertos onde o relevo é mais aplainado.  Nas 

bordas dos morros e escarpas, onde a densidade de drenagem é maior e os cursos 

d´água são mais encaixados com vales em “V” profundos e estreitos, predominam as 

classes de dissecação forte (12,72%) e muito forte (28,85%). 

Na BHRSM a classe fraca (47,93%) e moderada (7,95%), concentram nas 

partes centro-norte-oeste, nas proximidades do nível de base local, onde possuem 

vales mais abertos e relevo mais plano. As classes de dissecação forte (34,88%) e 

muito forte (29,23%), concentram-se na porção sul-sudoeste-leste, nas bordas 

cuestiformes e de morros, com maior densidade de drenagem e vales encaixados. 

As classes de dissecação forte e muito forte representam áreas com maiores 

declividades, alto grau de entalhamento e pequenas dimensões interfluviais. Essas 

áreas são mais favoráveis ao escoamento superficial, sendo prejudicial para a 

infiltração e recarga dos aquíferos. As classes com dissecação moderada e baixa, 

representam áreas com menores declividades, menores graus de entalhamento dos 

vales e maiores dimensões de interflúvios. Essas áreas são mais favoráveis a 

infiltração da água, contribuindo melhor para a recarga subterrânea das bacias. 

Verificou uma pequena diferença no IDR entre as bacias, contendo a BHRSA uma 

área um pouco maior com classes de IDR fraca e moderada, o que evidencia ser um 

pouco menos dissecada que a BHRSM e contribuindo mais com a recarga dos 

aquíferos. 

A distância vertical de cada ponto em relação à drenagem mais próxima 

(HAND) reflete o desnível altimétrico determinado a partir do caminho preferencial da 

água no terreno até a drenagem mais próxima (RENNÓ et al., 2008). 

Os dados obtidos pelo HAND estão relacionados indiretamente com a 

profundidade do lençol freático, que por sua vez, indica a disponibilidade da água do 
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solo. Valores pequenos de distância vertical (próximos a zero) indicam regiões cujo 

lençol está próximo a superfície e, portanto, o solo se encontra em condições próximas 

à saturação (zonas exutórias ou nascentes). Valores altos de distância vertical e com 

baixas declividades identificam regiões com lençol freático profundo, ou seja, áreas 

bem drenadas, que favorece muito para a recarga de água subterrânea (RENNÓ et 

al. 2008; PIRES e BORMA, 2013). 

No mapa HAND de quatro classes das bacias (Figura 76), a primeira classe 

(azul) representa ambientes onde o lençol freático está mais próximo à superfície do 

solo, onde geralmente situam as zonas exutórias (nascentes), sendo denominados 

baixios. Essa classe favorece muito pouco a recarga hídrica subterrânea, devido o 

solo permanecer predominante saturado com água advinda das partes mais elevadas, 

ou seja, são consideradas áreas de descarga hídrica. A segunda classe (verde) 

representa ambientes de transição, com lençol freático raso, e zona vadosa pouco 

espessa, denominada ecótono. Essa classe pouco favorece a recarga hídrica dos 

aquíferos. A terceira classe representa aqueles ambientes cujo lençol freático é 

suficientemente profundo, porém mais declivoso, denominado encosta (amarelo). 

Devido as declividades superiores a 8% essa classe também é pouco favorável para 

a recarga hídrica. E a quarta classe, denominada platô (vermelho), possui HAND 

maior que 15m e declividade de 0 a 8%. O lençol freático é bastante profundo e a zona 

vadosa muito espessa. Essa classe favorece muito para a recarga hídrica dos 

aquíferos. A Tabela 21 quantifica as classes HAND das bacias. 
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Figura 76: Mapa HAND de quatro classes das altas bacias hidrográficas dos 

ribeirões Santo Antônio e Santa Marta 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 
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Tabela 21: Classes HAND das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo Antônio 
e Santa Marta 

HAND Declividade Relevo 

BHRSA BHRSM 

Área Área 

Km² % Km² % 

>15m <8% Platô 36,13 28,44 69,31 25,27 

>15m >8% Encosta 43,22 34,02 111,91 40,80 

5 a 15m - Ecótono 30,02 23,06 59,77 21,79 

< 5m - Baixio 17,69 13,92 33,33 12,15 

Total - - 127,06 100 274,32 100 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme Rennó et al. (2008). 

 

A BHRSA possui maior percentual de áreas de platô (28,44%), que a BHRSM 

(25,27%), o que indica que a BHRSA é um pouco mais favorável a recarga hídrica dos 

aquíferos. Na BHRSA as áreas de platô estão concentradas nos interflúvios com 

dissecação fraca e moderada, na porção centro-norte e centro noroeste, onde o relevo 

é mais aplainado. Na BHRSM as áreas de platô se concentram nas partes centro-

norte-oeste, onde possuem interflúvios com menor dissecação e relevo mais plano. 

Os resultados dos elementos do relevo corroboram para um entendimento que 

a BHRSM possui maior facilidade ao escoamento superficial das águas. 

 

8.3.3 Análise linear da rede hidrográfica 

As drenagens das bacias em estudo são classificadas como dendríticas ou 

arborescentes, devido seus desenvolvimentos se assemelharem com a configuração 

de uma árvore (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Considerando a linha geral do escoamento dos cursos hídricos em relação a 

inclinação das camadas geológicas das bacias hidrográficas, conforme proposto por 

Davis apud Christofoletti (1980), as drenagens da BHRSA se classificam 

predominantemente como insequente, pois se estabeleceu sem nenhuma razão 

aparente para seguir uma orientação, sem nenhum controle aparente da estrutura 

geológica. De acordo com Christofoletti (1980), são comuns em áreas com 

homogeneidade litológica como nas graníticas, como constatado na BHRSA. Já na 

BHRSM há predominância de drenagens classificadas como obsequentes, pois 

ocorrem em sentido inverso a inclinação das camadas, descendo escarpas. 
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Os resultados sobre a rede de drenagem são apresentados na Tabela 22, e a 

ordem dos canais, na Figura 77. 

 

Tabela 22: Caracterização da rede de drenagem das altas bacias hidrográficas dos 
ribeirões Santo Antônio e Santa Marta 

Variável Símbolo Unidade 
Resultado 

BHRSA BHRSM 

Número de canais Nc ad 238 430 

Ordem do curso hídrico principal Ocp ordinal 5 5 

Comprimento do canal principal Ccp km 18,4 53,8 

Gradiente do canal principal Gcp m/km 11,41 7,13 

Comprimento total dos canais Ctc km 161,49 354,27 

Densidade de drenagem Dd km/km² 1,27 1,29 

Extensão do percurso superficial Eps m 393 387 

Coeficiente de manutenção Cm m²/m 786 775 

Número de canais de 1ª ordem Nc1 ad 178 343 

Número de canais de 2ª ordem Nc2 ad 43 65 

Número de canais de 3ª ordem Nc3 ad 13 16 

Número de canais de 4ª ordem Nc4 ad 3 5 

Número de canais de 5ª ordem Nc5 ad 1 1 

Frequência de canais de 1ª ordem Fc1 % 74,78 79,76 

Frequência de canais de 2ª ordem Fc2 % 18,06 15,11 

Frequência de canais de 3ª ordem Fc3 % 5,46 3,72 

Frequência de canais de 4ª ordem Fc4 % 1,26 1,16 

Frequência de canais de 5ª ordem Fc5 % 0,42 0,23 

Razão de bifurcação de canais de 2ª 

ordem 

Rb2 ad 4,13 5,27 

Razão de bifurcação de canais de 3ª 

ordem 

Rb3 ad 3,30 4,06 

Razão de bifurcação de canais de 4ª 

ordem 

Rb4 ad 4,33 3,2 

Razão de bifurcação de canais de 5ª 

ordem 

Rb5 ad 3 5 

Razão de bifurcação média Rb ad 3,69 4,38 

Legenda: ad: adimensional. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 77: Ordem dos canais das altas bacias hidrográficas dos ribeirões Santo 

Antônio e Santa Marta 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 
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Segundo Strahler (1957), a rede hidrográfica se divide em segmentos 

individuais de rio, estando cada segmento situado entre duas confluências. O 

ordenamento dos rios é realizado a partir da atribuição da ordem 1 aos rios que não 

possuem tributários, ou seja, são nascentes; a ordem 2 é atribuída ao rio formado pelo 

encontro de dois rios de primeira ordem; este rio, por sua vez, só se torna de terceira 

ordem ao encontrar outro segmento de segunda ordem. A confluência de rios de 

ordens diferentes não altera o grau de ordenamento. A hierarquia fluvial indica o grau 

de ramificação da bacia, sendo importante na determinação da velocidade com que a 

água escoa até o exutório. Assim, a descarga aumenta em relação exponencial com 

o aumento da ordem hierárquica do canal (SOUZA, 2005). 

Conforme Santiago et al. (2015), a ordem do rio principal mostra a extensão da 

ramificação da bacia hidrográfica. A BHRSA possui uma hierarquia fluvial de 5ª ordem, 

sendo um número alto em relação com a área da bacia, por se tratar de uma bacia 

relativamente pequena, isso mostra que a bacia é bem ramificada e bem drenada, 

possuindo grande velocidade de escoamento da água até o exutório. A BHRSM 

também possui hierarquia fluvial de 5ª ordem, sendo que a área dessa bacia é mais 

que o dobro do tamanho da outra, o que demostra que as ramificações da drenagem 

possuem um padrão predominantemente linear, devido a forma alongada da bacia.  

O número de canais de 1ª ordem representa a quantidade e delimitação das 

áreas de nascentes e estão associadas a áreas de maior elevação do relevo (MOURA 

et al., 2018). A frequência de canais de cada ordem refere-se à frequência relativa de 

canais de cada ordem pelo número de canais totais. Um número elevado de canais 

de 1ª ordem está relacionado com o tempo decorrido entre a precipitação máxima e a 

descarga máxima no canal principal (SOUZA, 2005; MOURA et al., 2018). 

Os dados evidenciam maior frequência de canais de 1ª ordem na BHRSM 

(79,76%), quando comparada com a BHRSA (74,78%), em consequência um menor 

tempo entre a precipitação e a descarga no canal principal, demonstrando maior 

velocidade do fluxo de água na BHRSM. 

O comprimento do canal principal (Ccp) está relacionado ao tempo de 

escoamento da água ao longo de toda a bacia. Por sua vez, o tempo de escoamento 

da gota de água da chuva que atinge a região mais remota da bacia até o momento 

em que atinge o exutório é chamado de tempo de concentração da bacia (TUCCI, 

2002). 
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O Ccp da BHRSM (53,8km) é mais que o dobro da BHRSA (18,4km). O 

comprimento vetorial do RSA (12,91km), possui uma diferença de 5,48km (42%) em 

relação ao Ccp. E o comprimento vetorial do RSM (38,31km) possui uma diferença de 

15,49km (40%) em relação ao Ccp. Isso indica que a BHRSM possui formato mais 

alongado, com um canal principal mais retilíneo, demonstrando maior entalhamento e 

dissecação no relevo, consecutivamente maior facilidade no escoamento superficial 

das águas. 

O gradiente do canal principal (Gcp) é a relação entre sua amplitude altimétrica 

e o seu comprimento. Está relacionado com energia potencial do rio e, 

consequentemente, seu poder erosivo (SANTOS, 2006). É um bom indicador da 

capacidade de transporte de sedimentos de um rio. Quanto maior for o Gcp maior será 

a capacidade de transporte de um rio, pois maior é a sua declividade. Essa é uma 

média do desnível do canal principal desde sua nascente até o ponto exutório. 

Na BHRSA, o Gcp é de 11,40m/km, demonstrando que a média de desnível no 

canal principal a cada quilômetro percorrido tem uma variação de 11,4m. Na BHRSM, 

o Gcp é de 7,13m/km. O valor é mais baixo que a BHRSA devido a maior extensão 

do canal principal da BHRSM. Significa que a média de desnível no canal principal a 

cada quilômetro percorrido tem uma variação de 7,13m. 

A densidade de drenagem (Dd) é reconhecida como uma das variáveis mais 

importantes para a análise morfométrica das bacias de drenagem, representando o 

grau de dissecação topográfica em paisagens elaboradas pela atuação fluvial, a 

quantidade de canais disponíveis para o escoamento e o controle exercido pelas 

estruturas geológicas. A Dd relaciona o comprimento total dos rios com a área da 

bacia hidrográfica e representa o grau de dissecação do relevo da bacia (HORTON, 

1945; CHRISTOFOLETTI, 1979, 1980 e 1981; ROSS, 1990). 

HORTON (1945) destacou dois importantes fatores que determinariam a Dd, 

além do regime de chuvas e do relevo, que seriam a capacidade de infiltração do solo 

e a resistência inicial do terreno à erosão (HIRUMA e PONÇANO, 1994). Este 

parâmetro expressa a quantidade de canais disponíveis para o transporte, de forma 

que quanto mais canais presentes na bacia, mais rápida a água precipitada atinge o 

exutório (CHRISTOFOLETTI, 1980). É dependente de fatores como precipitação, 

declividade das vertentes, tipo de solo, geologia, e cobertura vegetal, sendo a 

resposta ao ajuste entre a precipitação e os outros fatores. Além disso, a Dd tem 
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influência sobre o escoamento e o transporte de sedimentos dentro da bacia 

hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Beltrame (1994) considera a classificação da Dd de uma bacia hidrográfica 

como baixa para valores menores que 0,50km/km², mediana entre 0,50 e 2,00km/km², 

alta entre 2,01 e 3,50km/km² e muito alta para valores acima de 3,50km/km². A Dd da 

BHRSA é de 1,27km/km² representando uma densidade mediana. A Dd da BHRSM é 

de 1,29km/km², um pouco maior que da BHRSA, representando também uma 

densidade mediana. 

Caso a taxa de escoamento superficial do sistema fluvial se eleve, a Dd se 

ampliará proporcionalmente. Portanto, a Dd relaciona-se com o clima e outros fatores 

físicos da bacia hidrográfica, quais sejam cobertura vegetal, morfologia, solos e 

litologia, permitindo avaliar as condições de estabilidade morfogenética do sistema 

(SAMPAIO, CORDEIRO e BASTOS, 2016). Bacias hidrográficas sob as mesmas 

condições climáticas sofrem variações de Dd pelas diferenças de condutividade 

hidráulica do seu substrato (CHRISTOFOLETTI, 1980). Isso significa maior facilidade 

de infiltração na BHRSA, que possui menor densidade de drenagem. 

Segundo Schumm (1956), o coeficiente de manutenção (Cm) representa a área 

mínima necessária para manutenção de um metro de escoamento. Esse parâmetro 

corresponde à área necessária para formação de um canal com fluxo perene 

(FONSECA e AUGUSTIN, 2014). 

Machado et al. (2011) afirmam que o Cm evidencia áreas de recarga, podendo 

ser associado a impermeabilização do solo e do substrato rochoso, permitindo avaliar 

o potencial hidrológico das bacias hidrográficas. Na BHRSA, o Cm é 786,77m²/m, ou 

seja, são necessários 786m² para formar um metro de canal com fluxo perene. Na 

BHRSM, o Cm é 775,77m²/m. O valor do Cm da BHRSM é um pouco mais baixo que 

da BHRSA, indicando teoricamente menor área necessária para formação de um 

metro de canal hidrográfico com fluxo perene na BHRSM. Esse parâmetro também 

indica maior dissecação do relevo e facilidade ao escoamento superficial na BHRSM. 

Quando associados à declividade, o Cm e a Extensão do percurso superficial 

(Eps) definem o caminho da água no solo, tendo em vista que grandes extensões de 

áreas com pequenos ângulos de declividade favorecem a infiltração enquanto 

pequenas extensões de áreas com ângulos de declividade acentuados proporcionam 

maior escoamento superficial (SAMPAIO, CORDEIRO e BASTOS, 2016). 
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A Eps representa o caminho percorrido pela enxurrada do interflúvio até o canal 

fluvial, sendo que o valor para essa variável pode refletir na maior ou menor infiltração 

da água no solo, uma vez que, quanto maior o percurso entre os canais de 

escoamento, maior o contato direto da água com o solo, dependendo da declividade, 

ficando sujeita a infiltração ou escoamento (SAMPAIO, CORDEIRO e BASTOS, 

2016). 

O valor de Eps obtido para a BHRSA (393m) é um pouco maior que o valor 

obtido para a BHRSM (387m), o que indica uma distância maior para o escoamento 

superficial, propiciando maior tempo de concentração da água, sendo mais favorável 

à infiltração que na BHRSM. 

Segundo Zancopé e Bayer (2012), bacias hidrográficas que apresentam 

valores elevados de Dh e Dd, e reduzidos de Eps tendem a ter elevado potencial de 

transferência de sedimentos. Ao serem comparados os valores de Dh, Dd e Eps para 

as bacias, a BHRSM demonstra maior potencial de transferência de sedimentos que 

a BHRSA, reforçando o entendimento que essa bacia é mais favorável ao escoamento 

superficial. 

Segundo Horton (1945), a razão de bifurcação (Rb) representa a relação entre 

o número total de segmentos de uma certa ordem e o número total de segmentos 

(canais, rios) de ordem imediatamente superior. A Rb varia entre 2 para bacias planas 

a suave onduladas, a 3 ou 4 para bacias montanhosas ou altamente dissecadas. 

A razão de bifurcação média encontradas nas bacias indica que a BHRSM 

possui Rb (4,38) maior que a BHRSA (3,69), mostrando que a BHRSM possui 

dissecação maior, favorecendo no escoamento superficial das águas. 

Conforme os resultados dos índices morfométricos, que foram analisandos em 

conjunto e comparados entre as bacias, percebe-se que a BHRSA é mais propensa à 

infiltração e a BHRSM é mais favorável ao escoamento superficial. 

 

8.4 Considerações Finais 

A análise areal das bacias encontrou índices com valores maiores de área, 

perímetro, comprimento axial e distância vetorial do canal principal na BHRSM, que 

sugere maior disponibilidade hídrica nessa bacia, porém os valores dos índices 

coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade e densidade 

hidrográfica, apontaram como uma bacia mais propensa ao escoamento superficial, 
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proporcionando vazões elevadas em períodos de chuva e reduzidas em períodos de 

estiagem. 

Os elementos do relevo mostraram que os valores dos índices amplitude 

altimétrica máxima, índice de rugosidade, amplitude altimétrica do canal principal, 

índice de sinuosidade do canal principal, declividade média da bacia, também indicam 

que a BHRSM é mais favorável ao escoamento superficial. Os índices declividade 

média do canal principal e razão de relevo, não foram bons indicadores devido sua 

fórmula utilizar valores médios para o cálculo, mascarando o resultado real, ao passo 

que a curva hipsométrica e o perfil longitudinal expressaram melhor as características 

de relevo, demonstrando um estágio mais jovem na BHRSM, significando maior ação 

dos processos erosivos. 

A análise linear das bacias obteve índices com valores maiores nos números 

de canais, comprimento do canal principal, gradiente do canal principal e comprimento 

total dos canais na BHRSM, que sugestiona maior disponibilidade hídrica nessa bacia, 

entretanto a hierarquia fluvial em ambas bacias é de 5ª ordem, com uma maior 

frequência de canais de 1ª ordem na BHRSM, significando maior velocidade do fluxo 

de água, e os valores dos índices densidade de drenagem, extensão do percurso 

superficial, coeficiente de manutenção, número de canais de 1ª ordem e razão de 

bifurcação média, indicam como sendo uma bacia mais propensa ao escoamento 

superficial, proporcionando uma amplitude alta entre as vazões de cheia e seca, ou 

seja, com uma curva de permanência com tendência para vazões reduzidas. 

A análise morfométrica comparativa entre as bacias demonstrou que apesar da 

BHRSM ser mais que o dobro do tamanho da BHRSA, possui características 

morfométricas que indica ser uma bacia mais favorável ao escoamento superficial, 

assinalando torrentes caudalosas em períodos de chuva e vazões reduzidas em 

períodos de estiagem, evidenciando que a bacia possui um comportamento 

hidrológico mais ativo, ou seja, a água se movimenta com maior velocidade 

atravessando a bacia, sendo esvaziada mais rapidamente, corroborando com a menor 

vazão de estiagem encontrada na BHRSM, conforme artigo 3. Isso significa uma 

menor propensão a infiltração d’água, sendo desfavorável para a recarga hídrica, 

podendo ter a vazão comprometida para atender um futuro abastecimento público de 

Iporá. 
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CONCLUSÃO 

Esta tese almejou realizar uma análise geossistêmica de bacias hidrográficas, 

construída a partir dos trabalhos apresentados nos artigos que a compõem – e cuja 

leitura deve ser complementar e articulada, de forma a construir a visão integrada que 

se pretende para a compreensão do problema de pesquisa inicialmente apontado: 

uma metodologia de avaliação da disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas. A 

seguir são descritos os principais elementos em destaque na tese.  

A caracterização climática evidenciou que o período chuvoso, referente a sete 

meses (outubro a abril), concentra 1.495mm, o que representa 94% da média de 

precipitação anual. Por sua vez, o período seco, de cinco meses (maio a setembro), 

perfaz apenas 93mm, cerca de 6% das chuvas anuais. Isso relacionado à 

evapotranspiração, que ficou caracterizada com uma taxa média anual de 68%, 

significa que apenas 32% (496,5mm) da chuva anual acumulada está disponível para 

escoamento superficial e subterrâneo, resultando num excedente hídrico nos meses 

de janeiro, fevereiro, março e dezembro, uma reposição em novembro e dezembro e 

um déficit hídrico de abril a outubro. A caracterização climática evidencia a 

sazonalidade, que demonstra uma situação de segurança hídrica no período de 

excedente e risco de desabastecimento no final no período de déficit, gerando 

insegurança hídrica para abastecimento público nesse período. 

A avaliação entre a disponibilidade e demanda hídrica pelo sistema de 

abastecimento público de Iporá demonstrou a existência de problemas na 

disponibilidade hídrica do manancial, que possui vazão reduzida nos meses de 

estiagem e situação crítica nos últimos meses desse período, que varia entre 

setembro e outubro, podendo ocorrer no início de novembro, conforme a variação do 

regime de precipitação. A demanda crescente por água e as perdas na distribuição 

constatadas no trabalho, agravam ainda mais a situação, gerando episódios de 

escassez e desabastecimento de água. 

A análise das vazões de permanência e outorgáveis da BHRSA e da BHRSM, 

e as comparações com as vazões medidas in loco nas referidas bacias, identificou 

discrepâncias entre a metodologia de regionalização de vazões adotada pelo Estado 

de Goiás. Constatou também uma menor vazão de estiagem no exutório da BHRSM, 

que é 116% maior que a BHRSA. Esses resultados instigaram a necessidade de se 

compreender a influência dos aspectos físicos e antrópicos das bacias na 
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disponibilidade hídrica superficial, representada pelas vazões de seca, o que levou à 

realização de análises comparativas desses aspectos. 

O refinamento do mapa de solo existente em escala de 1:250.000 da BHRSM, 

para a escala de 1:100.000, compatibilizou a escala do mapa de solo dessa bacia, 

com o mapa de solos existente da BHRSA, subsidiando a análise comparativa entre 

os solos e aquíferos freáticos das duas bacias. 

A caracterização geológica-hidrogeológica comparativa entre a BHRSA e a 

BHRSM, proporcionou o entendimento das diferenças desses aspectos nas bacias 

hidrográficas, que estão inseridas em compartimentos geotectônicos distintos. Isso 

configura que as bacias possuem características geológicas e hidrogeológicas 

heterogêneas e não fazem parte de um mesmo domínio hidrogeológico. As diferenças 

litológicas fazem com que o comportamento hidrogeológico seja diferente entre elas, 

levando a uma disponibilidade hídrica diferencial em cada bacia. 

A caracterização dos solos e aquíferos freáticos, por sua vez, evidenciou maior 

favorabilidade de infiltração e recarga hídrica dos aquíferos na BHRSA, corroborando 

para o entendimento da maior disponibilidade hídrica nessa bacia. 

A caracterização e análise das mudanças no uso e cobertura da terra, nos anos 

de 1985 e 2019, em ambas as bacias hidrográficas, evidenciou poucas mudanças e 

pequenas diferenças entre elas – o que não justificaria, isoladamente, a 

disponibilidade hídrica diferencial encontrada entre as bacias. 

A análise morfométrica comparativa entre as bacias demonstrou que a BHRSM 

possui características morfométricas mais favoráveis ao escoamento superficial, 

assinalando torrentes caudalosas em períodos de chuva e vazões reduzidas em 

períodos de estiagem, evidenciando que a bacia possui um comportamento 

hidrológico mais ativo, ou seja, a água se movimenta com maior velocidade, 

atravessando a bacia e sendo esvaziada mais rapidamente. Isso significa uma menor 

propensão à infiltração d’água, desfavorável para a recarga hídrica, e com 

possibilidade de comprometimento da vazão em um futuro abastecimento público de 

Iporá. 

A hipótese de que a BHRSM possuiria uma disponibilidade hídrica superficial 

maior, representada pelas vazões de estiagem (mínimas) no exutório, não foi 

confirmada. Foi encontrada maior vazão na BHRSA, mesmo essa possuindo metade 

da área da BHRSM. 
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Constatou-se que, por mais que a BHRSM seja 116% maior que a BHRSA, ela 

possui características físicas e antrópicas que não a tornariam sozinha uma fonte 

segura para abastecimento hídrico da cidade. Sendo assim, a Saneago fez uma boa 

escolha no passado, ao adotar a BHRSA como fonte fornecedora. A BHRSA é uma 

melhor fonte de fornecimento de água também devido sua área estar toda inserida no 

município de Iporá, o que facilita sua gestão. Todavia, a BHRSM pode servir de fonte 

complementar para auxiliar no fornecimento de água para o abastecimento público da 

cidade de Iporá, visto que o ribeirão Santo Antônio se encontra sobre-explotado, e não 

está sendo suficiente para abastecer a cidade e manter vazão remanescente a 

jusante. 

No que se refere aos problemas enfrentados, a execução do trabalho se 

deparou com dificuldades de ordem financeira, sendo que poderia obter melhores 

resultados com a aplicação de métodos mais precisos e procedimentos mais 

constantes se houvesse financiamento. A título de exemplo, pode-se destacar as 

medições de vazão com o uso do ADCP, que poderiam ser feitas de modo mais 

frequente e se estender por um período maior. Porém, devido à ausência de 

financiamento não foi possível estender as campanhas de campo para as medições. 

Do mesmo, modo a metodologia empregada nas medições poderia contar com 

equipamentos mais sofisticados, como a instalação e uso de estações fluviométricas 

automáticas. Outro exemplo foi o emprego do perfil topográfico-geológico, juntamente 

com os trabalhos de campo para inferência dos divisores hidrogeológicos, que 

poderiam ser feitos com emprego de métodos geofísicos como o de 

eletrorresistividade, eletromagnético indutivo e radar de penetração no solo, para a 

obtenção de melhores resultados. 

Embora seja sabido que existem maneiras de fazer as análises utilizando o 

emprego de técnicas mais sofisticadas, esse trabalho o fez com os recursos 

disponíveis, prezando sempre por teorias conceituais clássicas, metodologias 

consolidadas e procedimentos técnico-operacionais de baixo custo, devido ao caráter 

de uma proposta metodológica que possa vir a ser implementada em outras bacias 

hidrográficas. Para que o trabalho se propôs, os objetivos foram alcançados.  

Este estudo evidencia que é necessário implementar o planejamento ambiental 

e a gestão hídrica das bacias hidrográficas, além de servir de base para outros 

trabalhos locais e de outras regiões, contribuindo para a conservação dos recursos 
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hídricos e, por conseguinte, para garantir o abastecimento público e outros usos 

múltiplos. 
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